
AGENDA DE MARÇ
MónNatura Pirineus

Viatja per les galàxies. Especial “Nebulosa d’Orió”. 
Durant els mesos de febrer i març és el millor moment per obser-
var la Nebulosa d’Orió, una de les nebuloses més brillants que 
existeix. Realitzarem una sessió interior al planetari i acabarem 
amb una visita a l’observatori astronòmic quan es faci fosc. L’ac-
tivitat estarà amenitzada per un tastet de productes locals que 
donaran escalf a les fredes nits d’hivern.
*L’horari de l’activitat depèn de la posta de sol.

HORARI: dissabtes a les 19:45h 

DURADA: 45min/1h.

PREU ADULT: 18 €   

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 12,60 € EDAT RECOMANADA: a partir de 7 anys

Fauna dels Pirineus. Passejada guiada al Centre de fauna de 
MónNatura Pirineus per conèixer alguns dels animals més emble-
màtics del territori; com el trencalòs, el linx boreal o el gat salvat-
ge. Una autèntica experiència de proximitat a la natura! 

HORARI: diumenges a les 10h

DURADA: 2h.

PREU ADULT: 18 €

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 12,60€ EDAT RECOMANDA: totes les edats

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

Fauna dels Pirineus 
+ Viatja per les galàxies

Fauna dels Pirineus o 
Viatja per les galàxies 
+ àpat

ADULT  30 € 30 €

INFANTIL (3 a 12 anys) 20 € 20 €

PROMOCIÓ

ACTIVITATS FAMILIARS

Descobrim la natura. Passejada en plena natura per desco-
brir els secrets que amaga la vida salvatge dels Pirineus. L’ac-
tivitat frenètica dels insectes, el festeig dels ocells, les primeres 
nevades... són alguns dels moments màgics a l’alta muntanya. 
Descobrirem què passa als Pirineus segons l’estació de l’any en 
què ens trobem. Vine a conèixer la natura i els seus ritmes! 

HORARI: dissabtes a les 10h 

DURADA: 2h.

PREU ADULT: 9€

PREU INFANTIL (3 a 12 anys): 6,30€ EDAT RECOMANDA: a partir de 3 anys

El camí del gat salvatge. El gat salvatge és un animal que 
viu a l’entorn de MónNatura Pirineus; és molt difícil de veure ja 
que surt de nit i s’amaga molt bé. Sabem quin recorregut acostu-
ma a fer perquè seguim les seves petjades. Però avui, al final del 
camí, li hem perdut el rastre. Ens pots ajudar?

A través d’un mapa, seguirem les petjades del gat salvatge i 
descobrirem 10 punts d’interpretació que ens ajudaran a conèixer 
el paisatge fantàstic de les Planes de Son, altres animals que hi 
viuen com els talpons i les formigues, la vegetació de l’alta mun-
tanya i algunes curiositats que no us deixaran indiferents. 

HORARI: Qualsevol dia i a qualsevol hora dins l’horari d’obertura del centre

DURADA: 2h. (temps recomanat)

PREU: 12€ per família (grup màxim 5 persones). Aquest preu nclou la descarrega 

a un dispositiu mòbil.   

I qualsevol dia i a qualsevol hora vine a fer el camí del gat 
salvatge!


