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Diversub i Divertical són dues empreses 
amb més de 15 anys d’experiència en 
el món de les activitats d’oci. Treballant 
conjuntament tant en l’àmbit escolar, 
empresarial, o nivells particulars. Oferint 
sempre les millors necessitats en cada 

cas i adaptant-nos a totes les edats, nivells i 
experiències dels nostres clients.

Durant les activitats tenim molt en compte 
transmetre valors importants com la superació 

personal, la confiança, el treball en equip i el res-
pecte, alhora que es passa una estona divertida aprenent      

 i fent activitat física.
 

Situats en el càmping Gogo davant del camí de ronda,  
a 10 minuts de platja d’Aro a peu, podem oferir un 
sortit d’activitats pels clients del càmping, sense haver 
de sortir del complex. Amb tota la comoditat que això 
comporta.  Tenim 4 piscines una d’elles amb grans to-

bogans i climatitzada, pistes de tenis, futbol i volei. 
La platja on està situat el càmping, és ideal per la pràctica 

dels esports d’aigua, com el caiac, snorquel, submarinisme, i 
altres jocs i activitats aquàtiques.

L’entorn ens dona la possibilitat de muntar circuits d’orientació, tant 
dins el càmping com en la mateixa platja o camí de ronda.

Els rocòdrom que muntem dins el càmping, ens ofereix un munt de possibilitats 
per la pràctica de l’escalada i exercicis amb corda com són el ràpel.

La seguretat ve donada pels nostres anys d’experiència, i formació amb titulacions dels 
guies, tècnics esportius, tant d’escalada, muntanya i submarinisme. Tots ells acreditats per la 

Generalitat de Catalunya.

PRESENTACIÓ



ORIENTACIÓ
• Nivell iniciació

• Durada total de l’activitat 2/3 hores

• Material a portar els clients. Roba d’esport.

Preu inclou:
• Guies titulats de muntanya
• Material tècnic, brúixoles, mapes i balises
• Assegurances RC i accidents.

L’activitat tindrà lloc en les mateixes instal·lacions  
d’allotjament.



ESCALADA

• Nivell iniciació
• Durada total de l’activitat 2/3 hores
• Material a portar els clients. Roba d’esport.
  Preu inclou:
  • Guies titulats d’escalada
 • Material Tècnic, arnés, casc, peus de   
 gat, mosquetons, material de seguretat.
 • Assegurances RC i accidents.
 L’activitat tindrà lloc en les mateixes instal·la 
 cions  d’allotjament.



• Nivell iniciació
• Durada total de l’activitat 2/3 hores
• Material a portar els clients. Banyador i tovallola.
Preu inclou:
• Instructors de submarinisme
• Material Tècnic, neoprè, botelles, regulador, mascara, aletes
• Assegurances RC i accidents.

L’activitat tindrà lloc en les mateixes
instal·lacions d’allotjament.

SUBMARINISME  (piscina o mar)



SNORQUEL 

• Nivell iniciació
• Durada total de l’activitat 2/3 hores
• Material a portar els clients. Banyador 
i tovallola.

Preu inclou:
• Instructors de submarinisme
• Material Tècnic, neoprè, mascara, tub, 
aletes
• Assegurances RC i accidents.

L’activitat tindrà lloc en les mateixes 
instal·lacions d’allotjament.



• Nivell iniciació
• Durada total de l’activitat 2/3 hores
• Material a portar els clients. Banyador i tovallola.
Preu inclou:
• Instructors 
• Material Tècnic, neoprè, kayacs/taules de pàdel, rems.
• Assegurances RC i accidents.
L’activitat tindrà lloc en les mateixes instal·lacions d’allotjament.

CAIAC i PADDLE SURF



ALLOTJAMENT
CÀMPING

• Preu allotjament 2 nits – 2 dies
per persona, bungalous Ocean o Mistral 
de 5/6 persones, pensió completa: 115 €,
inclou llençols i neteja.
No inclou tovalloles.

• Preu del conjunt de les activitats: 130 €

Nosaltres us gestionem el transport,
des de l’escola el càmping



www.divertical .net
info@divertical.net

609 40 57 99

Av Andorra nº 13, 
Cala Ses Torretes ( Cala Gogo)

Sant Antoni de Calonge
www.diversub.net
info@diversub.net

609 40 57 99


