DIVER Parc Lúdic és un espai de lleure en el medi natural un
entorn privilegiat per gaudir de diverses activitats entre els
arbres davant la platja.
Del 23 de juny al 11 de setembre obert tots els dies amb activitats d’estiu
al parc d’aventura i al Xiringuito La Canya.
Carta de dia amb begudes, gelats, orxata, granissats, vermut...
Carta de nit amb mojitos, gintònics, copes...
Sopars a la fresca: sardines, botifarra o broquetes a la brasa, pa amb
tomàquet, beguda i gelat.
Diver Parc Aventura és un bosc d’aventura amb instal·lacions de joc i
entreteniment familiar amb diversos circuïts amb activitats entre els
arbres (tirolines, ponts, passarel·les, lianes, xarxes...).
Obert del 15 de febrer al 30 de novembre caps de setmana i tots els dies
amb reserva prèvia de grup, festes d’aniversari, etc.
DIVER Parc Lúdic es un espacio de ocio en el medio natural, un
entorno privilegiado donde disfrutar de diversas actividades
delante de la playa.
Del 23 de junio al 11 de septiembre abierto todos los días con actividades de
verano en el parque de aventura y chiringuito La Canya.
Diver Parque de Aventura es un bosque con instalaciones de juego y
entretenimiento familiar con diversos circuitos entre los arboles (tirolinas,
puentes, pasarelas, lianas, redes…)
Abierto de 15 de febrero al 30 de noviembre fines de semana y todos los
días con reserva prévia de grupo, fiestas de cumpleaños, etc.
DIVER LUDIC PARK is a leisure space in a natural place with
privileged sourrounding in order to enjoy different activities, under
the trees, in front of the sea.
It opens every day from 23th June to the 11th September, to summer
activities in the PARK OF ADVENTURES and in the XIRINGUITO la CANYA
(summerhouse).
DIVER ADVENTURE PARK is an adventure wood in which a lot of play
installations and familiar entertainments can be found consisting in different
circuits of activities under the trees (tyrolean traverse, bridges, footbridges,
tropical creepers, webs…).
The PARK opens every weekend from 15th February to 30th November.
With previous reservation, the PARK can be at the disposal of groups to
celebrations, feasts, etc…
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