MónNatura Pirineus
ACTIVITATS FAMILIARS SETEMBRE I OCTUBRE
(del 17 de setembre al 23 d’octubre)

Dissabte

Diumenge

10h

#PirineusNatura

Fauna dels Pirineus

17h

La brama del cérvol
(dies 17 i 24 de setembre, i 1, 8 i 15 d’octubre)

19:45h

Viatja per les galàxies

*Veure programació
especial de Tots Sants (del 29
d’octubre a l’1 de novembre)
a la pàgina web

#PirineusNatura. Passejada en plena natura per descobrir els
secrets que ens amaga la vida salvatge dels Pirineus. El despertar
de les marmotes, el festeig dels ocells, les primeres nevades... són
alguns dels moments màgics a l’alta muntanya. Descobrirem què
passa a la natura dels Pirineus segons l’estació de l’any que ens
trobem. Vine a descobrir la natura dels Pirineus!.

Viatja per les galàxies. El cel de MónNatura Pirineus
presenta unes característiques espectaculars per gaudir d’una
sessió d’astronomia. Durant aquesta activitat, gaudirem d’un
espectacle d’estrelles a l’interior que culmina amb una visita a
l’exterior a l’observatori astronòmic, quan es fa fosc.

PREU: 15€/adults. DURADA: 2:30h. EDAT RECOMANADA: a partir de 3 anys

PREU: 15€/adults. DURADA: 45min/1h EDAT RECOMANADA: a partir de 8 anys

La brama del cérvol. La brama dels cérvols és un dels millors
espectacles que podem viure durant la tardor. Sortirem al capvespre per escoltar els brams dels mascles en plena època de zel. Anirem fins al poble de Gavàs on aparcarem els cotxes i caminarem
uns 800 m. Durant aquest recorregut ja començarem a descobrir el
fantàstic món dels cèrvids. I finalment arribarem al punt d’escolta
on estarem 1hora aproximadament.

*L’horari de l’activitat pot modificar-se en funció de la posta de sol.

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fauna per
conèixer algun dels animals més emblemàtics dels Pirineus com el
trencalòs, el linx o el gat salvatge. Una autèntica experiència!
PREU: 15€/adults. DURADA: 2h. EDAT RECOMANADA: totes les edats

PREU: 16€/adults. DURADA: 2h. EDAT RECOMANADA: a partir de 7 anys

ADULTS

PROMOCIÓ
ACTIVITATS DE 15€

*Nens/es de 3 a 12 anys - 30% descompte

Informació i reserves
Tel. 973 62 67 22
info@monnaturapirineus.com

NENS/ES

DE 3 a 12 ANYS

2 ACTIVITATS

24,00 €

16,80 €

3 ACTIVITATS

30,00 €

21,00 €

4 ACTIVITATS

36,00 €

25,20 €

