Gaudeix el geoparc
amb la nostra proposta d’activitats

26 d’Octubre. LA CONCA DE
TREMP A VISTA D’OCELL
De 7.30 a 11.00h. Epicentre, centre de visitants. Tremp

Un vol en globus sobre la Conca de Tremp que oferirà una meravellosa manera de gaudir del Geoparc,
amb unes vistes impressionants des d’alçades que
poden arribar als 2.000 metres o més.
El temps de vol s’estima a 1h 15’.
El vol inclou tornada al punt de trobada en 4x4, fotografies de l’experiència, passaport de vol, brindis
amb cava i motxilla “welcome pack” amb pastissets,
suc de fruita i aigua.

Cal portar: roba d’abric
Preu: 160 €/adult i 80 €/nen de 5 a 10 anys
Inscripcions a: info@globuskontiki.com - 93 5156060
PLACES LIMITADES

16 de Novembre. COVA-CAIAC
De 10.00 a 13.00h. Caseta de Fusta - pàrquing Hotel
Terradets (Cellers)

Activitat guiada on gaudirem de l’embassament de
Terradets i de la cova dels Muricecs. Utilitzarem
caiacs de travessia equipats amb cubre-banyeres i
anoracs per arribar a peu de cova, i cascs i frontals
per disfrutar de la cova d’una manera segura. Amb
sort, podrem veure alguna de les especies de ratpenat que hi viuen. Es retornarà al punt d’inici amb
Cal portar: roba d’abric còmoda que es pugui embrutar i
calçat tancat amb bona sola. Aigua.
Dificultat: Baixa Preu: 32 €/persona
Inscripcions a: info@zenithaventura.com / 687 536 571
PLACES LIMITADES

7 de Desembre. DESCOBRINT
ELS OUS DE DINOSAURE
DELS PIRINEUS
De 11.00 a 13.30h. Espai Dinosfera. Coll de Nargó

Els guies de Dinosfera t’acompanyaran als llocs on
s’han dut a terme els estudis científics sobre els ous
de dinosaures. T’explicaran com treballem els
paleontòlegs i, amb sort, potser trobarem alguns
indicis fòssils del passat, sempre respectant el patrimoni. Vine i experimenta l’emoció de viure la paleontologia en directe. La visita dura unes dues hores i al
final es pot visitar l’Espai Dinosfera.

Cal portar: Calçat de muntanya tancat. i aigua.
Dificultat: Fàcil.
Preu: 9,5€/adult i 7,5€/nens 8 a 14 anys, jubilats i docents
Inscripcions a Dinosfera: 636 41 76 78 (Mònica)
PLACES LIMITADES

