
INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DE LES VISITES MARÍTIMES A 
LES RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT. 
 
 
 
 

 La reserva i inscripció de les visites es farà per telèfon o a les nostres 
oficines. Mai es farà per mail. 
 

 La reserva de plaça només es garanteix per a l'activitat concreta en el dia 
seleccionat. En el cas que l'usuari no pugui participar a l'activitat i ho 
comuniqui 5 dies abans de la seva realització,  es retornarà l'import pagat 
(només per motius degudament justificats).  
 

 Els menors d'edat hauran d'anar sempre acompanyats d'una persona 
adulta. 
 

  En el transcurs de la visita els usuaris seran responsables únics de les seves 
pertinences i objectes de valor; en cap cas l'IBANAT assumirà desperfectes o 
robatoris. 
 

 El pagament de les activitats es podrà fer des del moment de la inscripció 
fins el dimarts abans de la sortida. Una vegada passat aquest termini, 
perdrà el seu dret a plaça. 
 

 Els comprovants de pagament hauran d'enviar-se per correu electrònic a: 
eaespaisnaturals@gmail.com. 
 

 Per motius tècnics o meteorològics l'IBANAT es reserva el dret d'anul·lar 
l'activitat i ajornar-la a un altre dia. Si en aquesta nova data no s’hi pogués 
assistir, es retornarà l'import pagat. En aquest cas, l'usuari rebrà un correu 
amb les instruccions per al reemborsament. 

  



 
 

Sistema de pagament de les visites marítimes a les RRNN des 
Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent 

 
Preu per activitat 

“Els illots des de la mar” 
Adults: 16 € 

4-12 anys: 14 € 
0-3 anys: gratuïta 

“Sol post/Descobreix sa Conillera” 
Adults: 18 € 

4-12 anys: 16 € 
0-3: gratuïta 

Pagament per transferència 
BANKIA: ES97 2038 3432 866400000739 

LA CAIXA: ES62 2100 0973 340200113107 
BANCA MARCH: ES 550061 0114 330179170115 

BBVA: ES45 0182 5747 470201504252 
 

Enviar comprovant bancari a: 
 

eaespaisnaturals@gmail.com 
 

Telèfon contacte: 
 

971 17 76  88 ext.3/5 
(De 8 a 15h) 

 
  

mailto:espaisdenatura@gmail.com


 
PUNTS DE TROBADA  

 

 

 

 

Platges de Comte (“Descobreix sa 

Conillera” i “Illots des de la Mar”) 

Port de Sant Antoni. (Sol post a sa Conillera) 


