Multiaventura - Esports
De 6 a 9 anys, a El Clar del Bosc

Programa
d'activitats
Visita a l'Estany de Banyoles
Jocs esportius i aventurers
Excursió al Bosc de les
Estunes
Tir amb arc
Bosc vertical
Excursions i senderisme
Visita a la granja de Can Puig
Piscina
Gimcana aquàtica
Festa holi
Enigmes al bosc
Nits temàtiques
Moltes sorpreses!

Emocions per
a tota la vida!
Novetat Albaestiu 2022
En plena natura del Pla de l’Estany practicarem
motivadors i divertits esports col·lectius, i viurem
grans experiències d'aventura. Gaudirem del
bosc vertical de tirolines i ponts flotants que hi ha
a El Clar del Bosc, navegarem en Dragon Boat
per l'Estany de Banyoles, descobrirem la Vall de
Pujarnol tot pujant a Sant Patllari... i, a més,
explorarem indrets únics com el Bosc de les

També inclou
Excursió a Banyoles i activitat
Dragon Boat, on els nens i
nenes treballaran en equip
remant i navegant per
l'Estany de Banyoles!

Estunes. Seran unes colònies inoblidables!

Les activitats
estrella!
Visita a l'Estany de Banyoles
Caminarem fins a l’Estany de Banyoles, on aprofitarem per
refrescar-nos i banyar-los a la zona habilitada per fer-ho.
Als petits els encanta gaudir de la seva flora i fauna!

Dragon Boat
Es treballarà el treball en equip pujant tots a una barca en
forma de Drac remant al ritme d’un tambor, que tocaran
els mateixos participants.

Excursió al Bosc de les Estunes
Descobrirem un dels racons més emblemàtics de
Porqueres. Un bonic paratge natural ple d'escletxes i
llegendes on ens convertirem en petits grans espeleòlegs!

Visita a la granja de Can Puig
Coneixeran una granja autogestionada i sostenible on
podran experimentar com és la vida de Pagès, alimentaran
i cuidaran als animals.

Enigmes al bosc
Farem una ruta d’orientació pel bosc amb brúixola, on els
menuts hauran de trobar els enigmes amagats pel bosc i
superar-los per tal de trobar el rumb correcte.

Festa holi!
També coneguda com a festa dels colors, on tot és alegria i
diversió! Música, balls, creativitat... Tot això a través de la
pintura en pols, que sempre encanta als més menuts.
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