Explora el Parc
Turisme familiar al Parc Natural de l’Alt Pirineu

L’Explora el Parc és el programa de turisme familiar del Parc
Natural de l’Alt Pirineu.
Amb el passaport en mà podràs
anar sumant segells per tot el
territori, per llocs que no
coneixes i d'altres que redescobriràs.
Amb aquest butlletí no et perdràs
cap de les propostes d'excursions, activitats i experiències
que pots fer amb el teu passaport en tot el Parc, pel teu
compte o amb els col.laboradors
de l'Explora el Parc (equipaments, productores locals i
empreses del territori).
Esperem que us sigui útil.
Benvingudes/ts a Explora el
Parc!

Formatges del Pirineu per als exploradors/es
Explorar el Parc Natural de l’Alt Pirineu és també tastar els productes que es fan en el seu
territori, amb la llet del bestiar que hi pastura pels prats i muntanyes.
És per això que tastant i consumint els formatges del Pallars també estàs coneixent el
Parc i donant suport a les persones que hi viuen i el custodien cada dia.
Visita les formatgeries del Parc, segur que aprens moltes coses, coneixeràs qui hi ha
darrera de cada formatge i com es fa, i a més...aconseguiràs un segell!
Casa Mateu. Formatges i iogurts fets a la Vall d’Àssua (Surp)
Peça d’Altron. Formatges fets a la Vall d’Àssua (Altron)
Formatgeria Montsent de Pallars (Rialp)
Formatges del Tros de Sort (Sort)
Formatgeria Girola de cabra pirinenca (València d’Àneu)

Avui parlem amb...la Riu i l'Assua
Com has conegut Explora el Parc?
(À) Pels meus pares, m’ho van dir i vam anar a pel passaport.
(R)En l’oficina de la seu del Parc natural. Em van explicar què era el
passaport i com funcionava.

Què t’agrada més d'explora el parc?
(À) El moment de segellar, és molt emocionant!, i així les excursions es fan
molt més divertides.
(R)Que em donaran un premi per caminar.

exploraelparc
exploraelparc
https://www.youtube.com/
channel/
UCT-zjEKR6lk71bB26znFa3w

Recordes algun mirador o alguna ruta que
t’haja agradat especialment?
(À) Sí, em va agradar molt visitar la cascada del bosc del gerdar, i
després anar al refugi on em van segellar.
(R) El que em xifla més és el mirador de les banderes a Llavorsí
(mirador de Burganàs). Perquè té vistes boniques sobre el poble i
pots veure els cotxes a la carretera. Ara és pot fer una ruta circular que
passa per dos ponts de fusta.

Has aconseguit alguna recompensa?

www.exploraelparc.cat
exploraelparc@gmail.com
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Redacció: Carme Iranzo
Disseny: Anna Pou

(À) Sí, totes, la gorra, la samarreta...i ara em falta anar al parc Pirineus
Aventura
(R)No, però d’aquí poc em donen la primera.

Aquest butlleti s'ha realitzat amb un ajut de la
Convocatòria 2020 de subvencions als espais
naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el
marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020

Punts per segellar el passaport
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Recompenses

S eg e l ls

Cerca segells, hi ha diferents premis
a mida que omples les caselles

10
20
30
40
50

una gorra i un punt de llibre
pots escollir entre la bossa de roba del Parc o un
embolcall d’entrepà reutilitzable (boc’n’roll) i un
joc de pòsters
una samarreta i un quadern il.lustrat
pots escollir escollir entre el Joc Aprèn (fins a
esgotar existències) o la guia de flora i fauna del
Parc
Circuit pel bosc vertical de Parc Pirineu Aventura
a La Guingueta d’Àneu

