
#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 prime·
res nevades,...són alguns dels moments màgics a l’alta mun·
tanya. Vine a descobrir la natura dels Pirineus!   

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

Rastres de fauna. Activitat per aprendre a reconèixer els 
rastres que ens deixen els animals. Sortirem a l’exterior a 
buscar rastres de fauna i a continuació, amb les guies d’iden·
tificació, descobrirem de quins animals són. Per finalitzar 
l’activitat, farem una petjada amb l’ajut d’un motlle. 

 PREU:  8€ adults. DURADA: 1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir 6 anys

Els rius de l’almesquera. L’almesquera és un mamífer 
aquàtic difícil d’observar, que ens indica un estat d’excel·
lència de la qualitat ambiental dels nostres rius. L’objectiu 
de l’activitat és descobrir si al nostre torrent és un bon lloc 
perquè l’almesquera hi pugui viure. Coneixerem quins són 
els diferents éssers que viuen als torrents de muntanya i les 
característiques principals. 

 PREU: 15€ adults. DURADA: 2:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir 6 anys

Viatja per les galàxies. El cel de MónNatura Pirineus 
presenta unes característiques espectaculars per gaudir 
d’una sessió d’astronomia. Durant aquesta activitat, gaudi·
rem d’un espectacle d’estrelles a una primera sessió interior 
· abans de sopar · que culmina amb una visita a l’exterior a 
l’observatori astronòmic, quan es fa fosc. 
*L’horari de l’activitat pot modificar·se en funció de la posta de sol. 

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

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fauna 
per conèixer algun dels animals més emblemàtics dels Pi·
rineus com el trencalòs o el linx, entre d’altres. Una autèntica 
experiència!

 PREU:  15€ adults. DURADA: 2 h. EDAT RECOMANADA: totes edats

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

ACTIVITATS FAMILIARS MAIG I JUNY  

MónNatura Pirineus

      

Dissabte Diumenge

10 h              #PirineusNatura                        Fauna dels Pirineus

16 h
            Rastres de fauna (22 i 29 maig)         
            Els rius de l’almesquera (12 juny)

19:45 h             Viatja per les galàxies

*A partir del 22 de maig
*Veure programació especial de 
la Segona Pasqua i de Sant Joan, 
a la pàgina web

ADULTS NENS/ES
DE 3 A 12 ANYS

PAQUETS
ESPECIALS

2 ACTIVITATS  24,00 € 16,80 €

1 ACTIVITAT  + 1 ACTIVITAT 20,00 € 14,00 €

3 ACTIVITATS (   O   ) 30,00 € 21,00 €

4 ACTIVITATS (   O   ) 36,00 € 25,20 €
*Nens/es de 3 a 12 anys · 30% descompte


