
Informació i reserves: 
Tel. 973 62 67 22 
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com  
www.monnaturapirineus.com 

Segueix-nos! 

ESTADA ESTIU  
Glaceres, vegetació i fauna De dilluns a diumenge 

7 dies / 6 nits	

Gaudeix de tota una estada dedicada al món de les glaceres. Què les origina? Quin paper juguen en el 
modelatge del paisatge? I en la distribució de la flora i fauna? Trobaràs aquestes i altres respostes en les 
activitats ambientals que t’oferim al llarg de tota l’estada. Observarem el Sol i les estrelles amb el 
telescopi, farem sortides on trobarem éssers vius que testimonien períodes glacials remots. Cercarem 
fauna en la foscor de la nit i sota l’aigua freda del torrent. Finalment farem una iniciació a la meteorologia, 
serem capaços de fer les nostres prediccions? 

•  Inclou: 6 nits d’allotjament, àpats 
des del dinar de dilluns fins 
l’esmorzar de diumenge i les 
activitats relacionades. 

 
•  Descomptes: Gratuït fins 2 anys /  

35% de 3 a 6 anys / 20% 7 a 11 
anys / 10 % Fam monoparentals o 
nombroses (no acumulables) 

•  Hab i tac ions ús i nd i v i dua l : 
suplement 30% 

•  Les activitats estan conduïdes per 
experts educadors ambientals que 
ompliran de contingut tots els 
tallers i excursions. 

Característiques del programa : 

458 € 
IVA inclòs. 

Taxa turística  
no inclosa 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Divendres Dissabte Diumenge

Cascades, estanys, 
tarteres i ¿minairons?   

(Sortida al Parc 
Nacional)

Flora i fauna alpina 
(sortida al Plà de les 

Estanyeres)

El Sol i els períodes 
glacials

Perdem-nos entre 
patamolls (cursa 

d'orientació)

Llunes glaçades 
(Astronomia)

Cinema naturalista (El 
viaje del emperador)

El gel com escultor dels 
Pirineus (recorregut 

naturalista)

Fauna nocturna

Arribada al centre i 
instal·lació

La fauna dels torrents 
de muntanya

Clima i temps. Iniciació 
a la meteorologia

Tarda lliure (suggerim 
geocatching)

Fauna dels Pirineus

Cinema naturalista 
(Frozen)

Tarda lliure (suggerim 
visita a la casa de l'ós)

Cinema Naturalista   
(Ice Age)

Un hàbitat per cada 
espècie (Bingo)

Adaptem	la	
teva	estada	al	
número	de	dies	
que	vulguis

(agost	mínim	2	nits)	

Informa't!


