PROGRAMA: JUGUEM TOTS
Proposta Parc Natural del Montseny 2020

L’ESQUIROL Natura i Lleure us proposem una jornada inoblidable, en
companyia de la família, companys, amics,... .
L’ESQUIROL fomentem les activitats familiars on participen adults i infants.
L’ESQUIROL fomentem els valors socials, ambientals i de creixement personal.
“Ens avala més de 20 anys a l’animació”

Veniu a descobrir El Parc Natural del Montseny amb nosaltres!!
Excursió / passejada pel SOT DE
L’INFERN
(accés per Sant Celoni)
Itinerari de bosc envoltat d’alzines, castanyers,
roures, ... fins arribar a la barraca de carboners,
tot creuant un petit rierol arribarem al Sot de
l’Infern; ambient humit i ombrívol que afavoreix
al bosc de ribera; verns, freixes, ...
Situat dins un dels espais més emblemàtics del
Montseny!
A 800 metres d’alçada amb vistes meravelloses.
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HORARI ORIENTATIU (servei complert):
10.30 h. Trobada del grup al Càmping de Fontmartina / Servei de Bar i lavabos
Benvinguda per part dels guies-animadors
11.00 h. Inici Excursió
13.00 h. Final Excursió / comiat dels guies - animadors
Dinar picnic o restaurant de la zona

PUNT DE TROBADA: Càmping de Fontmartina. Disposa de servei de Bar i lavabos.
A continuació de l’excursió el grup pot marxar a dinar a qualsevol restaurant de la zona o gaudir de la zona de
picnic de La Plana del Coll.
**La Plana del Coll és un espai de lleure públic el qual disposa 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 Fontmatina (punt inici i final
de l’excursió).

Activitats durant l’ Excursió / passejada per l’itinerari del SOT DE L’INFERN
. A escollir 1
. Activitats adreçades a infants i adults on els petits són els protagonistes.
. A càrrec de guies- animador.
. Detall / regal final per a tots els participants.
. Cal dur roba i calçat còmode. Cal dur motxilla porta-nadons per a menors de 3 anys en activitats que es
desenvolupin durant una passejada pel bosc.
. Les activitats les adaptem al grup participant (edat, número,...).
Dins aquest meravellós paratge ambientarem l’excursió...
El BOSC MÀGIC
Recorregut de bosc on farem diverses aturades per contemplar i gaudir de l’entorn, al mateix moment, tot jugant
amb jocs lúdics per conèixer i apropar-nos a la natura que ens envolta amb la fantasia del follet del bosc.
Adreçats a infants de 3 a 6 anys.
TASTEIG DE BOSC
Recorregut de bosc on farem diverses aturades per contemplar i gaudir de l’entorn, al mateix moment, tot jugant
amb jocs lúdics per conèixer i apropar-nos a la natura que ens envolta.
TONI EL BANDOLER
Joc de pistes dins un recorregut de bosc, amb diferents tipus de proves i aventures,... trobarem el tresor dels
bandolers?
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PREUS:
Excursió guiada ambientada: 12 € / adult / infant
**Grup mínim 15 pax. o pagar grup mínim
Excursió guiada ambientada per a grups superiors a 30 pax.: 10 € / adult / infant
IVA INCLOS

OBSERVACIONS GENERALS:
.Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 % del total. La resta es pagarà el dia de l’activitat /
servei.
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