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TARIFES LA RAFTING CO. 2022 – PROJECTE ESCOLES SENTINELLA 
 
 

ACTIVITATS  P.V.P. PREU amb 15% 
Ràfting matins 45€ 38,25€ 
Ràfting familiar (adults) 45€ 38,25€ 
Ràfting familiar (menors 12 anys) 30€ 25,50€ 
Barranc iniciació 45€ 38,25€ 
Barranc perfeccionament 50€ 42,50€ 
Caiac inflable tarda 55€ 46,75€ 
Ruta en raquetes (1/2 dia) 30€ 25,50€ 

 

 

- Preus amb el 21% IVA inclòs 

 

- Totes les activitats inclouen material necessari. 

 

- Transports inclosos a les següents activitats: Ràfting matins, ràfting tot el dia, ràfting familiar i 

caiac inflable. 

 

- És imprescindible que tots els menors que contractin activitats, vagin acompanyats d’un adult. 

 

CONDICIONS: 

 
- La Rafting Company aplicarà un 15% comissionable sobre el P.V.P. a les activitats proposades a 

tots els participants del projecte Escoles Sentinella. 
 

 
INFORMACIÓ ACTIVITATS: 

 
 
Ràfting matins: Llavorsí-Sort 17km 
A partir de 12 anys.  
L'hora de trobada és a les 10 del matí a la nostra base i acabaran sobre les 13.30h. És el tram més actiu del 
riu, els ràpids són molt continuats i és una activitat plena d’acció. Aproximadament unes 2 hores dins 
l'aigua. Sortim des de la nostra base a Sort i el transport està inclòs. 
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Ràfting familiar: Arboló-Figuereta 14km 
A partir de 6 anys (juliol, agost i setembre). 
L'hora de trobada és a les 14.45h a la nostra base de Sort i acabaran sobre a les 18.30h. És el trajecte més 
bonic. Els ràpids del riu estan més separats que al tram del matí, la qual cosa ens permetrà de gaudir de 
l’increïble paisatge i poder-nos banyar en diverses ocasions a la Noguera Pallaresa. Són més de 2 hores a 
l'aigua i el transport està inclòs. 
 
Descens de barrancs – Nivell iniciació: 
Edat mínima 9 anys. 
L’hora de trobada és a les 9:30h a la nostra base a Sort. Us desplaçareu amb el vostre cotxe fins a un punt 
determinat, seguint al guia (a uns 15 minuts de Sort). Des d’on deixareu el cotxe aparcat, fins a l’entrada 
del barranc, hi ha una aproximació caminant (en pujada) d’uns 35 minuts a bon ritme. Dins el barranc, 
aproximadament hi sereu unes 2 hores. És un bon barranc per iniciar-se, té un ràpel de 7 metres, diversos 
salts sense dificultat i tobogans cap a gorgues d’aigua. Acabareu a les 13:30h, al mateix lloc on teníeu 
aparcat el cotxe. 
 
Descens de barrancs – Nivell Perfeccionament 
Edat mínima 12 anys i havent realitzat algun barranc amb anterioritat 
L’hora de trobada és a les 9:30h a la nostra base a Sort. Us desplaçareu amb el vostre cotxe fins a un punt 
determinat, seguint al guia (a uns 20 minuts de Sort). Des d’on deixareu el cotxe aparcat, fins a l’entrada 
del barranc, hi ha una aproximació caminant (en pujada) d’uns 45 minuts a bon ritme. Dins el barranc, 
aproximadament hi sereu unes 2 hores. Tindreu entre moltes més coses, un ràpel de 20 metres dins d'una 
cova, salts de diferents altures i tobogans. Acabareu sobre les 14,00h, al mateix lloc on teníeu aparcat el 
cotxe. 
 
Caiac inflable: Arboló-Figuereta 14km 
Edat mínima 12 anys. 
El caiac inflable és l’activitat més activa i emocionant que oferim, ja que es tracta de fer un descens pel riu 
dirigint la teva pròpia embarcació i amb el guia a prop. L’hora de trobada és a les 14.45h a la nostra base 
de Sort i acabareu sobre les 18.30h aprox. No és necessària experiència prèvia i el transport està inclòs. 
 
Ruta en raquetes de neu de ½ dia 
Edat mínima 10 anys 
Una disciplina apta per a tots els públics i amb un hàbit mínim de caminar. Una oportunitat excel·lent per 
gaudir de la naturalesa en ple hivern, enmig del silenci dels boscos i els paisatges innivats. El guia 
acompanyant, us ensenyarà la tècnica bàsica de l’ús de les raquetes i mentre avanci la ruta anireu 
descobrint els secrets de la natura pirinenca a l’hivern. Hora de trobada a les 9.00h a la nostra base. 
Transport fins al punt d’inici no inclòs. 
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