
Excursió al Parc Nacional. Sortida interpretativa en 
ple cor del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, l’únic parc nacional de Catalunya. Anirem fins a 
l’Estany de Ratera, on aprofitarem els increibles paisatges, 
per descansar i dinar. (4,2 km – 319 m de desnivell) 
DURADA: Dia sencer. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys
PREU: 19€ adults (13,30€ nens de 3 a 12 anys)*.
*Suplement preu taxis

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, al laboratori, 
amb les guies d’identificació, descobrirem de quins ani-
mals són. Per finalitzar l’activitat, farem una petjada amb 
l’ajut d’un motlle. 
DURADA: 1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys
  PREU:  8€ adults (5,60€ nens de 3 a 12 anys). 

 L’os bru. Xerrada per conèixer l’animal més emblemàtic 
dels Pirineus, l’os bru, que es va extingir de Catalunya i els 
Pirineus Centrals i Orientals cap a finals dels anys vuitanta. 

Coneixerem la seva morfologia, la seva evolució i l’estat de 
conservació. També parlarem del projecte de reintroduc-
ció PirosLife i del seu estat actual. Vine a conèixer el mamí-
fer més gran dels Pirineus! 

 PREU:  4€. DURADA: 1 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys

#PirineusNatura. Passejada en plena natura per des-
cobrir els secrets que ens amaga la vida salvatge dels Pi-
rineus. El despertar de les marmotes, el festeig dels ocells, 
les primeres nevades,...són alguns dels moments màgics a 
l’alta muntanya. Vine a descobrir la natura dels Pirineus!  
DURADA:  2:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 3 anys

 PREU:  15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys). 

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fau-
na per conèixer algun dels animals més emblemàtics dels 
Pirineus com el trencalòs, el linx o el gall fer. Una autèntica 
experiència!
DURADA:  2 h. EDAT RECOMANADA: totes les edats

 PREU:  15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys). 

ACTIVITATS DIADA DE CATALUNYA
MónNatura Pirineus

Divendres 11 setembre Dissabte 12 setembre Diumenge 13 setembre

10 h Excursió al Parc Nacional 
9:00h #PirineusNatura Fauna dels Pirineus

16 h Rastres de fauna
Fauna dels Pirineus

Menjadores d’ocells

19 h Viatja per les galàxies

22 h L’os bru



Menjadores d’ocells. Les menjadores d’ocells són un bon 
sistema per gaudir dels ocells de ben aprop i per assegu-
rar-los l’aliment, sobretot durant els períodes de més fred. 
Durant aquesta activitat descobrirem quins tipus de men-
jadores existeixen, com s’han de col·locar i el seu funciona-
ment. Cada família podrà construir una menjadora per ocells 
i endur-se-la a casa!
DURADA: 1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 5 anys
  PREU:  8€ adults (5,60€ nens de 3 a 12 anys). 

Viatja per les galàxies. El cel de MónNatura Pirineus pre-
senta unes característiques espectaculars per gaudir d’una 
sessió d’astronomia. Durant aquesta activitat, gaudirem 
d’un espectacle d’estrelles a una primera part interior que 
culmina amb una visita a l’exterior, a l’observatori astronò-
mic, quan es fa fosc. 
DURADA:  45 min/1 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 8 anys

 PREU:  15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 anys). 

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

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 30,00 € 21,00 €

4 ACTIVITATS 36,00 € 25,20 €


