PARC “LA SELVA DE L’AVENTURA”
Entre el cel i la terra
El parc està ubicat en un bosc d’avets douglas gegants de les Guilleries, davant del parc natural
del Montseny. Amb més de 60 activitats, on hi ha escales de corda per pujar a plataformes de
fins a 15 metres d’altura, ponts penjats i passos aeris per creuar d’una plataforma a l’altra, grans
lianes i tirolines.
Durada dels recorreguts :

Circuit de descobriment (Els Andes) : 1h30
Circuit gran (L’Himàlaia) : 2h30
Els 2 circuits : 3h30

Període :

De març a novembre tots els dies

Proveïm :

El material tècnic (arnés, cintes, mosquetons i politja)

Què portar :

Roba confortable i adaptada a les condicions climàtiques del
moment, sabates esportives o de trekking (tancades)

Com funciona ? :

Equipats per nosaltres mateixos amb el material de seguretat
i després d’una explicació sobre les normes de seguretat, els
participants evolucionen d’arbre a arbre per diferents ponts
penjats i tirolines...

LES DIFERENTS FORMULES :

Preus pel 2015, fins a 18 anys
IVA 21% inclòs

Circuit dels Andes
Circuit de l’Himàlaia
Els dos Circuits

Per persona
Amb
Profes. (*)

Amb guia
del parc

14 €
22 €

15 €
18 €
28 €

(*) Han de fer l’activitat acompanyats d’un professor.
Normes :
1 professor per 8 nens de 9 a 12 anys
1 professor per 10 nens de 13 a 17 anys

Entre setmana, entrada lliure pels acompanyants del grup.

Més de 20 persones
Amb
Profes. (*)

Amb guia
del parc

12 €
20 €

13 €
16 €
26 €

Més de 50 persones
Amb
Profes. (*)

Amb guia
del parc

12 €
19 €

12 €
15 €
24 €

Pel circuit dels Andes han de fer almenys 110cm d’altura.
Pel circuit de l’Himàlaia han de fer almenys 140cm d’altura.

Podeu aprofitar les particularitats del bosc de muntanya per sensibilitzar
als joves en el medi ambient.
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