
Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fauna 
de MónNatura Pirineus per conèixer algun dels animals més 
emblemàtics dels Pirineus com el trencalòs o el linx, entre 
d’altres. Una autèntica experiència!
DURADA:  2 h. EDAT RECOMANADA: totes les edats

 PREU:  15€ adults (10,50€ nens de 3 a 12 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, al laboratori, amb les 
guies d’identificació, descobrirem de quins animals 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). 

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 en una primera sessió interior que cul-
mina amb una visita a l’exterior a l’observatori astronòmic, 
quan es fa fosc. 
DURADA:  1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 8 anys

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

Fem un iglú!. Ja ha arribat la neu a MónNatura Pirineus! En-
voltats increïbles paisatges d’hivern, aprendrem a construir 
un petit iglú per protegir-nos del fred. Aquesta activitat esta 
pensada per participar-hi tota la família, que amb l’ajut de 
pales, construiran el seu iglú. 
Si no hi ha neu, realitzarem l’activitat “Sense perdre el nord”.

DURADA: 2 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 4 anys
  PREU:  8€ adults (5,60€ nens de 3 a 12 anys). 

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. Du-
rant aquesta activitat descobrirem quins tipus de menjadores 
existeixen, com s’han de col·locar i el seu funcionament. 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). 

ACTIVITATS DE NADAL
MónNatura Pirineus

      

Dimarts 28 desembre Dimecres 29 desembre Dijous 30 desembre Divendres 31 desembre

10 h Fauna dels Pirineus Fem un iglú! Excursió al Parc Nacional
9:30 h

#PirineusNatura

Fauna dels Pirineus

15:30 h Rastres de fauna
Menjadores d’ocells Mussols de la nit

Baixada de torxes (16:30h)

Fauna dels Pirineus Fauna dels Pirineus

18:45 h Viatja per les galàxies Viatja per les galàxies Viatja per les galàxies

21:30 h Cinema naturalista Hora del conte

*Els horaris de les activitats poden variar en funció de les restriccions Covid.



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 la Cascada de 
Ratera. Si es necessari, anirem amb raquetes de neu. 
DURADA:  Mig dia. EDAT RECOMANADA: a partir de 6 anys

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

Mussols de la nit. Els rapinyaires nocturns són animals 
difícils de veure però sovint ens deixen alguns rastres que 
ens permeten coneixe’ls millor. Durant aquesta activitat ana-
litzarem una egagròpila, una bola que l’ocell regurgita amb 
els ossos i el pèl de les seves presses que no ha digerit. Així 
descobrirem quin mussol és el nostre protagonista i què ha 
menjat durant la nit.  
DURADA: 1:30 h. EDAT RECOMANADA: a partir de 7 anys
  PREU:  8€ adults (5,60€ nens de 3 a 12 anys). 
 

L’hora del conte. Ha arribat l’hora dels més petits de la 
família. Descobrirem la màgia dels ocells a través d’un conte 
participatiu i utilitzant ombres xineses. Coneixerem alguns 
ocells típics dels Pirineus com el gall fer, el mussol Pirinenc o 
el picot negre, i algunes curiositats que us sorprendran! 

 PREU:  4€. DURADA: 1 h. EDAT RECOMANADA:  fins a 10 anys

#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. 
A través de l’arbre de les estacions, descobrirem què passa a 
la natura dels Pirineus segons l’estació de l’any que ens tro-
bem. 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). 

Baixada de torxes. Tal i com fan els fallaires del Pirineu, els 
participants sortiran al capvespre per pujar muntanya amunt. 
S’encendran les torxes, i en aquest ambient tan especial, s’em-
prèn la baixada fins al centre, fent de la ocasió una autèntica 
experiència! 
DURADA:  2 h.EDAT RECOMANADA: a partir de 6 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 €


