
                              

 

ACTIVITATS MARINA DAY PORTS TARRAGONA 

 

COSTA TARRAGONA 

 

Port Esportiu Tarragona 

- Caiac: màxim 12 persones 

- Llaüt: màxim 10 persones 

- Padel Surf: màxim 8 persones 

- Actuació musical i contacontes (per a nens). 

- Classes de Samba i Capoeira. 

- Actuació de malabaristes i animació infantil. 

- Neteja submarina del moll de ribera (Big Blue Center).  

- Fideuà i Sardines (13h-15h a càrrec restaurant Mesón del Mar).  

- Servei bar i barbacoa (13h a 15h a càrrec del Bar Brisa).  

 

Club Nàutic Cambrils 

- Jornada portes obertes base nàutica de la platja del Regueral (vela, paddle surf, kayac, 

banana, sky bus).  

- Batejos de mar amb el ‘Raquero’. 

 

 

 

 



 

 

Club Nàutic Hospitalet-Vandellós 

- Sortides amb embarcacions “Gamba” i “Omega” de 10h a 14h i de 16h a 18h. 

- Sortides en kayak de 11h a 14h hores 

- Baptisme de Stand Up Paddle Surf de 11h a 14h hores 

- “King Sup” per 8 persones en grup de 11h a 14h hores 

- Celebració del Campionat de Catalunya de Pesca Submarina, 15:00 h. Pesatge. 

Al local Social del club es projectaran vídeos de imatges submarines cedides per la Federació 

Catalana “FECDAS” i s’informarà sobre les diferents activitats que es poden practicar a través 

de la secció de pesca submarina del Club Nàutic Hospitalet-Vandellòs. 

 

Port Calafat 

- Descomptes especials en totes les consumicions al ‘Chiringuito del port’.  

- Preus especial en el lloguer de caiac.  

- Batejos amb entrega de diplomes al finalitzar activitat (BigBlue Center ).  

- Sky Bus (Banana)(Liberty Winds). 

- Havy Duty Sonar (Liberty Winds). 

- Lloguer Barca Rodman 8m (capacitat 8pax) (Liberty Winds).  

- Lloguer motos d’aigua (Liberty Winds). 

- Descomptes especials Flyboard (Liberty Winds). 

- Excursions Marítimes, d’una hora aprox  per les cales de l´Ametlla (Ametlla charter). 

- Presentació casal d’estiu (Plàncton) 

- Sortida snorquel taller familiar interpretació de restes marines… (Plàncton). 

 

Port Marina Sant Jordi 

- Tuna tour, sortida especial des de PMSJ 9:30h a 11:30h. 

- Informació casal d’estiu Plàncton. 



 

Port Segur-Calafell:  Per confirmar 

 

 Port Torredembarra 

 - Regata Torre tancament temporada.  

 

Port Tarraco: Per confirmar 

 

 CN Salou 

- Sortides en caiac (de 11h a 13h) 

- Sortides en Paddle Surf  (de 11h a 13h) 

- Sortides en Raquero (de 11h a 13h) 

- Classe de SUP Pilates (de 10h a 11h) 

- Portes obertes a les instal·lacions del Puerto 

- Menú especial “MARINA DAY” al restaurant LA TERRASSA DEL CLUB 

- Accés a la exposició “OUT OF THE BLUE” a la Sala de Exposicions 

 

Sant Carles Marina 

- Paddle Surf. 

- Paddle Pilates. 

- Sortides amb ‘Golondrina’. 

- Demostracions de Kitesurf, nusos mariners i seguretat a la mar 

- Activitats infantils. 

- Mercat nàutic. 

- Degustació d’ostres i cava i volta amb cavall. 

- Degustació de tapes+cervesa. 

- Visites guiades a les instal·lacions portuàries.  


