El Parc també a lestiu
Activitats per a esplais
i casals d'estiu 2017

Quan?
Del 26 de juny al 31 de juliol.
Cal reservar les activitats al tel. del Centre dInformació: 93 280 35 52
a partir del 22 de maig.
Horari del Centre de 9.30 a 15 h
On es fan?
CENTRE DINFORMACIÓ DEL PARC DE COLLSEROLA
Adreça: Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat km 4,7
ESPAI DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA
Adreça: Camí del Pantà, s/n - Vallvidrera
Accés en transport públic: Estació dels FGC: Baixador de Vallvidrera
Què podeu fer?
Visita el Parc a lestiu, al Centre dInformació
1:30 h

4 a 7 o de

8 a 12 anys

per a 2 grups de 25*

* l'activitat es prepara només per a una única franja d'edat, o de 4 a 7 anys, o de 8 a 12 anys.

La granota del pantà, al pantà de Vallvidrera
1:30 h

4 a 7 anys

per a 2 grups de 25

Juguem al Parc a lestiu, al Centre dInformació
3h

8 a 12 anys

màx. 4 grups de 25

Matinals a Collserola, des del Centre d'Informació
3h

+ 12 anys

màx. 4 grups de 25

Visita el Parc a lestiu, al Centre dInformació
Farem de detectius a la natura. A la frescor de lalzinar, investigarem i trobarem pistes sobre la vida
discreta dels animals que viuen al bosc. Quins misteris ens amaguen? Activitat lúdica guiada. És una
activitat curta, amb una durada d'hora i mitja per grup, per a 2 grups consecutius.
Edat: de 4 a 7, o de 8 a 12 anys. *
Preu: 107,45  per a 2 grups de 25 p. ( nens i nenes de la mateixa edat)
Horari: el 1r grup de 10,30 a 12 hores, i el 2n grup de 12 a 13,30 hores Màxim dassistents 2 grups de 25 persones
Durada: 1 hora i mitja cada grup
*L'activitat es prepara només per una única franja d'edat, o de 4 a 7 anys, o de 8 a 12 anys.

La granota del pantà, al pantà de Vallvidrera
Als entorns del pantà, mitjançant jocs i activitats, es fa una descoberta d'un ambient aquàtic. Trobarem
les granotes? Activitat lúdica guiada. És una activitat curta, amb una durada d'hora i mitja per grup,
per a 2 grups consecutius.
Edat: de 4 a 7 anys.
Preu: 107,45  per a 2 grups de 25 persones
Horari: el 1r grup de 10,30 a 12 hores, i el 2n grup de 12 a 13,30 hores Màxim dassistents 2 grups de 25 persones
Durada: 1 hora i mitja cada grup

Juguem al Parc a lestiu, al Centre dInformació
Amb una divertida gimcana descobrirem els diferents elements que configuren l'alzinar i les relacions
que s'estableixen entre ells. Activitat lúdica guiada.
Edat: de 8 a 12 anys.
Horari: de 10,30 a 13,30 hores

Preu: 107,45  per cada grup de 25 persones
Màxim dassistents 4 grups de 25 persones
Durada: 3 hores

Matinals a Collserola, des del Centre d'Informació
Si voleu caminar i fer esport a Collserola, us proposem conèixer els diversos ambients de la serra i
descobrir indrets amagats... us oferim una excursió de la mà dels nostres guies.
Edat: superior a 12 anys.
Horari: de 10,30 a 13,30 hores.

Preu: 107,45  per cada grup de 25.
Màxim dassistents: 4 grups de 25
Durada: 3 hores

Al Centre dinformació
Itinerari 1: Des del Centre dinformació a la font de la Budellera i retorn a Santa Maria de Vallvidrera.
Itinerari 2: Des del Pantà de Vallvidrera fins al Turó den Cors i el coll de Can Cuiàs i retorn al Baixador
de Vallvidrera.
Itinerari 3: Des del Centre d'Informació a Barcelona.
En el moment que feu la vostra reserva us informarem de les condicions de pagament.

En tots els casos, si el grup es vol quedar a dinar per la zona, ho pot fer
a l'àrea de lleure propera al centre:
lÀrea de Santa Maria de Vallvidrera (tancada els divendres).

