AGENDA

Octubre 2014

FAUNA DELS PIRINEUS
Tots els dissabtes i diumenges d’octubre de 2014
Horaris:
Dilluns/Dimecres/Dijous i Dissabte a les 10:00h
Dimarts/Divendres a les 16h
Lloc : Món Natura Pirineus
Preu: 15 € activitat sense àpat inclòs / 25 € activitat amb àpat inclòs

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Cal reserva prèvia.
Consulta els dies i els horaris al telèfon 973.62.67.22.

DESCOMPTE
Nens/es fins 2 anys: gratuït ; Nens/es de 3 a 6 anys: 35% ; Nens/es de 7 a 11 anys: 20%
Observar la fauna el seu propi medi natural no és gens fàcil! Aquesta activitat ens permet conèixer una
part de les espècies més representatives de la fauna salvatge dels Pirineus: cabirol, isard, guineu,
geneta, linx, teixó, gall Fer, marta, fagina, gat fer i trencalòs. De la mà d’un tècnic visitarem el centre
de fauna, un espai integrat en el medi on coneixerem els principals trets biològics d’aquestes espècies
i reflexionarem sobre el seu estat de conservació. En definitiva, gaudirem d’una experiència única!

VIATJA PER LES GALÀXIES
Tots els dissabtes i diumenges d’octubre de 2014
Hora: 20:00h
Lloc : Món Natura Pirineus
Preu: 15 € activitat sense àpat inclòs / 25 € activitat amb àpat inclòs
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Cal reserva prèvia.
Consulta els dies i els horaris al telèfon 973.62.67.22.

DESCOMPTE
Nens/es fins 2 anys: gratuït ; Nens/es de 3 a 6 anys: 35% ; Nens/es de 7 a 11 anys: 20%
Amb aquesta activitat ens endinsarem al planetari del centre on coneixerem la mitologia i astronomia
de les principals constel·lacions i podrem posteriorment aprofundir amb una visualització del cel. Abans
de continuar l’activitat, soparem al restaurant del centre. En acabar, realitzarem una observació del cel
nocturn que des de fa milers d’anys ha estat un centre d’interès molt important per a l’home.
Aquesta activitat pretén apropar-nos al coneixement de les principals constel·lacions i cossos celestes
visibles a l’hemisferi nord amb aparells òptics per aconseguir gaudir d’una nit inoblidable al cel dels
Pirineus. En cas que les condicions meteorològiques no siguin favorables, la darrera part de l’activitat
se substituirà per una xerrada temàtica d’astronomia.
MENJANT AMB VOLTORS
Tots els dissabtes fins a l’1 de novembre de 2014
Hora: 10h
Lloc: La Rectoria d’Alinyà
Preu: 15€ adults i 8€ els nens
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Email: rectoria.alinya@gmail.com
Telèfon: 97-3058991
DESCOMPTE
Consultar preus especials per famílies o grups o escoles. Consultar disponibilitat d'altres dies fóra de
dissabte.
Vols viure una experiència única a Europa? T’imagines un voltor negre, un aufrany o un trencalòs a
poca distància? Vine tots els dissabtes a la Muntanya d’Alinyà! Les sortides comencen des del poble
d’Alinyà i per un sender molt atractiu es camina durant uns 35 minuts per arribar al mirador del voltors
(situat a 1.200m d’alçada). Des d’aquest punt, i durant un parell d’hores, s’observa (hi ha telescopis a
disposició) com els voltors s’alimenten a l’interior del Punt d’Alimentació i com sobrevolen el mirador,
en molts casos a pocs metres de distància, per cercar les corrents tèrmiques que necessiten per agafar
alçada i poder-se desplaçar.

UN DIA ENTRE BÈSTIES
Tots els dissabtes fins a l’1 de novembre de 2014
Hora: 10h
Lloc: La Rectoria d’Alinyà
Preu: Preus en funció de l'edat i, les opcions i descomptes que es
trien. Consulta'ns directament sense compromís i et farem el
pressupost per passar un dia bestial!
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Telèfon: 97-3058991
Mail: rectoria.alinya@gmail.com
DESCOMPTE
Consultar preus especials per famílies o grups. Consultar disponibilitat d'altres dies fóra de dissabte.
Vine tots els dissabtes a la Muntanya d’Alinyà, on veuràs de prop i en estat salvatge com s’alimenten
els 4 grans rapinyaires europeus! I després d’un dinar de muntanya, podràs descobrir el fantàstic món
dels dinosaures i les empremtes que ens han deixat! T’esperem.

VOLTANT COM VOLTORS
Tots els dissabtes fins a l’1 de novembre de 2014
Hora: 10:00h
Lloc: La Rectoria d’Alinyà
Preu: Preus en funció de l'edat i, les opcions i descomptes que es
trien. Consulta'ns directament sense compromís i et farem el
pressupost per passar un dia bestial!
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Telèfon: 97-3058991
Mail: rectoria.alinya@gmail.com
DESCOMPTE
Consultar disponibilitat d'altres dies fóra de dissabte.
Vine tots els dissabtes a la Muntanya d’Alinyà, on veuràs de prop i en estat salvatge com s’alimenten
els 4 grans rapinyaires europeus! I després d’un dinar de muntanya, podràs tenir la sensació d’un voltor
quan et llancis en parapent! T’esperem.

VOLTORS DE PROP
Tots els diumenges fins a l’1 de novembre de 2014
Hora: Matí
Lloc: La Rectoria d’Alinyà
Preu: 90€/persona. Màxim 4 persones.
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Telèfon: 97-3058991
Mail: rectoria.alinya@gmail.com
Coordenades GPS: E01º25’22,8’’ N42º10’49,1’’
DESCOMPTE
Consultar disponibilitat d'altres dies fora dels diumenges matí.
A la Muntanya d’Alinyà disposem d’un aguait exclusiu on podràs veure, observar i fer fotografies de
voltors a molts pocs metres de distància sense pertorbar-los mentre estiguin menjant. Amb paciència i
silenci és possible que puguis veure en estat salvatge com s’alimenten els 4 grans rapinyaires
europeus! T’esperem.
Si has fet “Menjant amb voltors” i t’has quedat amb ganes de més, et proposem una experiència única.
Vine i gaudeix d’una instal·lació espectacular, on podràs fer les fotos de la teva vida…
Començarem al poble d’Alinyà, en concret a La Rectoria, on et portarem en 4×4 fins a l’aguait dels
voltors. Un hide amb capacitat màxima de 4 persones on romandràs en silenci durant 3 – 4 hores i
podràs gaudir (quasi com si estiguessis al bell mig) com els voltors s’alimenten a l’esplanada de davant
teu. Si tens paciència i ells volen, podràs observar les quatre espècies de voltors del vell continent! A
l’hora convinguda et vindrem a recollir en el 4×4 i et portarem de tornada a La Rectoria.
Recomanacions: cal dur roba de temporada, calçat adequat, esmorzar i beguda. Recomanable portar
un bon equip fotogràfic (possibilitat de lloguer in situ) i no portar roba de colors no estridents.
I si vols completar el dia no et perdis les nostres opcions de dinar de muntanya i oferta d’activitats per
la resta del dia (parapent, dinosaures, ..). És possible la visitar l’aguait més d’un dia, consulta’ns les
diferents opcions.
Més informació:
Premsa Fundació Catalunya – La Pedrera
www.monnaturapirineus.com
Telèfon: 93 2142539
premsa@fcatalunyalapedrera.com

