—
Un mirador
privilegiat
de les aus,
els peixos i
les salines
ACTIVITATS D’ESTIU
—
A MónNatura Delta de
l’Ebre hem preparat un
munt d’activitats divertides
i educatives, perquè
pugueu seguir gaudint
durant l’estiu amb els
vostres grups de nois i
noies.

Veigues quin Delta!

—

Visita que permet descobrir els diferents espais del centre per entendre i gaudir de la màgia del Delta de l’Ebre. La recreació de les
SALINES, el gran muntatge audiovisual de l’ESPAI DELTA, la vista
panoràmica des del MIRADOR 360º o la divertida navegació amb les
barques de perxar, són algunes de les experiències que es poden viure
amb aquesta visita.
Adaptada a totes les edats - Durada: 90 min. - Preu: 5,95€
Gimcana d’activitats

—

Podreu practicar activitats com el joc de les birles, cursa de sacs, tirar
el rall, salt de corda, orientació, barques de perxar...
Edats: de 8 a 14 anys - Durada: 90 min. - Preu: 6,00€
Pedalant per la bassa

—

Sortida en bicicleta al voltant de la llacuna de la Tancada per descobrir els ocells que hi habiten, nidifiquen i s’alimenten. Durant el
recorregut, podrem gaudir dels ecosistemes de la platja, la badia, la
llacuna i els arrossars i aprendrem quina és la flora i la fauna d’aquests ambients.
Edats: a partir de 8 anys - Durada: 3h - Preu: 16,00€ (de 20 a 30 persones) - 13,00€ (+ de 30) - Inclou lloguer de bicicleta
Els moixons i la lluna

—

Activitat on veurem alguns dels moixons més emblemàtics del Delta i
aprendrem algunes de les seves principals característiques, tot participant en un conte on també serem els protagonistes.
Edats: de 3 a 6 anys - Durada: 90 min. - Preu: 6,00€
Tallers de manualitats

—

Activitats com els “Ocells mòbils”, “Nius d’ocells” o “Pirateja’t”.
Edats: de 7 a 12 anys - Durada: 40 min. - Preu: 5,00€

Més informació i reserves
—
T. 977 053 801
info@monnaturadelta.com
www.monnaturadelta.cat

