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SORTIDA A 
LES DEUS AVENTURA 

Sant Quintí de Mediona 

(Alt Penedès) 
Circuits d’aventura, 

tirolines, ponts de mico... 
 

Data: Diumenge 30 de JUNY de 2019 

Hora de sortida: 9.30 h 

Desplaçament: Amb COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida: APARCAMENT del Mc DONALDS 

Coordinadores de la sortida:  
Glòria Bayarri (650693264), Rosa Gatell (646680120) i Queti Vinyals (619593659) 

 

Horaris previstos: 

09.15 h - Concentració amb cotxes particulars a l’aparcament del Mc Donalds. 
09.30 h - Sortida cap a Sant Quintí de Mediona. 
10.00 h - Arribada a Les Deus Aventura i esmorzar (hi ha bar). 
10.45 h - Equipament i preparació dels grups. 
11.00 h - Inici de les activitats. 
14.30 h - Dinar a la zona de pícnic. 
                  En finalitzar el dinar, retorn a Vilanova. 
 



 

Què és ‘Les Deus Aventura’:  

Informació extreta del web www.lesdeusaventura.cat  

Les Deus Aventura és un parc d’aventura situat a les Deus, un espai natural d’interès per on discorre la 
riera de Mediona i on neixen les fonts que donen nom al paratge. Les Deus Aventura ofereix activitats per a 
tota la família, des del més petits fins als més grans de la casa. També per a mares i pares. 

Les activitats que s’hi poden practicar són aquestes: tirolines, ponts penjats, lianes, circuit acrobàtic pels 
arbres, circuit dins el pèlag, circuits damunt la roca, zona de passeig, visita a les grutes, itineraris per dins 
l’aigua, circuits d’orientació, àrea infantil amb el circuit del Petit Aventurer, gatera-laberint i búlder.  

Oferta especial per al Grup de Muntanya en Família:  

Les Deus Aventura ens ofereix una oferta especial amb un descompte important com a grup.  

L’oferta inclou els circuits següents: 

- Circuit 1. A partir de 7 anys i adults: Circuit Pèlag del Fregaire. Circuit d’aventura per dins 
l’engorjat on hi ha el Pèlag del Fregaire. Menors de 13 anys amb adult acompanyant. 

- Circuit 2. A partir de 7 anys (sense acompanyants): Circuit Sensacions. Circuit d’equilibri amb 
diferents ponts i tobogans. Sense talabard (arnés). 

- Circuit 3. A partir de 3 anys: Circuit Petit Aventurer. Circuit infantil, amb adult acompanyant si 
el nen o nena no pot manipular el material de seguretat. 

* El circuit 1 inclou una tirolina gran. Els circuits 2 i 3 inclouen dues tirolines grans. 
** Abans de cada circuit, els monitors fan un brífing (explicació pràctica). 

- Per a tothom (a partir de 5 anys amb adult acompanyant): Circuit Degotalls i Jumping. Circuit 
d’espeleologia i salt al buit a la cova dels Degotalls. 

Preu: 20 € per persona, que inclou 1 circuit dels 3 a triar i l’activitat Degotalls+Jumping (el preu per 
al públic és de 35/40 €).  

Dinar: dinarem a la zona de pícnic que tindrem reservada per a nosaltres. Podeu comprar begudes 
fresques, gelats, etc. al bar del restaurant.  

Opcional. Visita a les grutes de les Deus, situades al costat de la zona de pícnic. Apte per a grans i 
petits. Durada: 30 minuts. 

Recomanacions:  

Cal portar roba còmoda i calçat esportiu. 

Porteu protecció solar (crema solar, gorra, ulleres de sol...). 

Important: Cal que porteu els diners en efectiu. Cobrarem els circuits a l’hora d’esmorzar. 
 
 
 
 

NOTES: 
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació 
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del 
GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

                                                           
1� Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport.  Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran 
responsables. 

http://www.lesdeusaventura.cat/cat/pelag-fregaire.php
http://www.lesdeusaventura.cat/cat/sensacions.php
http://www.lesdeusaventura.cat/cat/petit-aventurer.php
http://www.lesdeusaventura.cat/cat/degotalls.php

