
HORARI 

LLOGUER 

Durant els mesos de Juliol i Agost oferim un servei diari de lloguer de kayaks sense guia. 

Per a aquest servei no és necessari reservar prèviament, no obstant això, és recomanable si 
voleu llogar durant el cap de setmana, realitzar un lloguer en grup o per a diversos dies. 

Els kayaks utilitzats són auto-buidables (oberts) individuals i dobles. Són kayaks molt estables i 
segurs que no requereixen l’assistència d’un monitor ni experiència prèvia. 

El lloguer de kayaks inclou tot el material tècnic necessari (kayak, pala i armilla). 

 

Dilluns  

a 

Diumenge 

 

Obert de 

09:00 a 19:00 

LLOGUER KAYAK 

CLUB NÀUTIC L’AMETLLA DE MAR 

Moll de Ponent—Apartat de correus 104 
Administració Tel.: 977 457 240 Fax.: 977 493 632 
e-mail: cnam@pcserveis.com 
Capitania Tel. 629 894 538 
e-mail: capitania.cnam@pcserveis.com 
43860 L’AMETLLA DE MAR 

MATERIAL  

RECOMANAT 

- Banyador. 

- Samarreta. 

- Gorra, crema so-
lar i ulleres de sol 
(amb sistema de 
subjecció). 

- Beguda. 

- Calçat apte per a 
activitats aquàti-
ques (lligades al 
peu). 

CONDICIONS I REQUISITS D’OBLIGAT COMPLIMENT EN EL SERVEI DEL LLOGUER DE KAYAK 
SENSE GUIA. 

Saber nedar i utilitzar en tot moment l’armilla salvavides. 

Respectar el nombre de places adequat a cada tipus de kayak. 

Els menors d’edat han d’anar acompanyats en tot moment del pare, mare, tutor o adult que es 
facin responsables d’aquests. 

Respectar l’horari pactat de sortida i arribada del lloguer, en cas contrari s’aplicarà la tarifa co-
rresponent o penalització corresponent segons el temps excedit.  

L’usuari haurà de fer un bon ús i no utilitzar-lo de forma incorrecta, inadequada ni tampoc uti-
litzar-lo per fer activitats prohibides i/o il·lícites. 

Informar prèviament al Club Nàutic en cas de patir alguna discapacitat o patologia importat.  

Complir amb les nomes d’us i seguretat del servei, seguint les instruccions del personal de 
Club i sobre tot la meteorologia i/o estat del mar. 

Les recollida i entrega del kayak es farà dins de les instal·lacions del Club Nàutic concretament 
a Capitania. 

El CLUB NÀUTIC L’AMETLLA DE MAR  no es fa responsable de les possibles conseqüències i res-
ponsabilitats a causa de l’incompliment, per part de l’usuari d’aquestes condicions i requisits 
d’obligat compliment en el servei de lloguer. 

ALTRE INFORMACIÓ 

Els kayaks disposen d’una Assegurança de Responsabilitat Civil.  

Es recomana no portar objectes de valor en les sortides, el CLUB NÀUTIC L’AMETLLA DE MAR no 
es responsabilitza de possibles pèrdues o danys en el material personal. 

KAYAKS SOCIS 

 1 HORA 3 HORES 1 HORA 3 HORES 

DOBLES 14.– Euros 35.-Euros 18.– Euros 40.-Euros 

INDIVIDUALS 8.– Euros 22.– Euros 10.– Euros 26.– Euros 

NO SOCIS 

Tots els preus tenen inclòs l’IVA al Regim General 21% 


