PROGRAMA: JUGUEM TOTS 2017
Proposta Excursió fotogràfica

EXCURSIÓ FOTOGRÀFICA

Parc Natural del Montseny
Per a infants a partir de 8 anys
(acompanyats de la família, amics,...)
Veniu a DESCOBRIR, OBSERVAR I A FOTOGRAFIAR
el Parc Natural del Montseny
amb la vostra càmara de fotos!!
Us presentem un espai emblemàtic , on podrem
gaudir de la natura amb tota la seva esplendor:

El Sot de l’Infern

Zona geogràfica: Fogars de Montclús (Vallès
Oriental) – Accés per Sant Celoni.

Itinerari per camins i corrierols de muntanya, que transcorre entre alzinar, bosc de ribera,
castanyers,.... creuarem el rierol, coneixem una antiga cabanya de carboner,... .
Durant el recorregut realitzarem diferents aturades per fer explicacions de natura, fauna,
llegendes i, sobretot a fer fotografies a la natura.

C/ Alfou,10 local 5
08440 Cardedeu BCN
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73
info@naturaillleure.com
www.naturailleure.com

HORARI ORIENTATIU:
10.30 h. Trobada del grup al Pàrquing del Càmping de Fontmartina
(servei de Bar)
10.45 h. Presentació guies – animadors
Inici Excursió
13.00 h. Final Excursió / comiat dels guies – animadors
Dinar picnic en la zona de lleure públic Plana del Coll o
Feixes del Vilar, o restaurant de la zona
Fins un altre!!
Zona de lleure – picnic: La Plana del coll o Feixes del Vilar són espais públics, els quals disposen
de lavabos i taules picnic (no es poden reservar les taules).
Situat a 14 Km de Sant Celoni (Vallès Oriental) i a 1 km del Càmping de Fontmartina.

PREUS:
Excursió fotogràfica:
Adults 9 €
Infants a partir de 8 anys 11 €
Infants de 3 a 7 anys 5 €
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim
Nadons gratuïts
IVA INCLOS

OBSERVACIONS GENERALS:
. Cal dur roba i calçat còmode, aigua i càmara de fotografiar (els infants).
. Famílies amb nadons, cal dur motxilla porta-nadons.
. Per formalitzar el servei cal fer un pagament a compte del 20 %, la resta es pagarà el dia de
l’activitat / servei.

L’ EXCURSIÓ FOTOGRÀFICA la podem realitzar per altres indrets de la
geografia catalana. A consultar.
Parc del Montnegre i El Corredor
Parc Natural de Collserola
Parc Rural de Gallecs
Zona rural del Vallès Oriental
.... on ens proposeu
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