No pots acampar ni instal·lar la caravana dins del
Parc Natural. Disposes de càmpings als municipis
dels voltants.
Quan vullgues fer una excursió amb un grup
de més de 15 persones, ho has de comunicar al
Centre d’Interpretació del Parc; si sou més de 35
persones, has de demanar una autorització amb
una antelació de 15 dies. Planifiquem les visites
perquè tots i totes puguem gaudir del Parc.

No deixes rastre, al medi natural no hi ha un
servei de recollida d’escombraries tan freqüent
com a les ciutats; emporta’t els teus residus i la
natura t’ho agrairà.

Permet que els sons de la natura t’envolten,
gaudeix-ne sense fer massa soroll.

Valencià
Parc Natural de la Mata-Torrevieja
parque_lamata@gva.es

Centre de Visitants
Antigua Casa Forestal
Pedania de la Mata (Torrevieja)
N-332 Alacant-Cartagena km 64,5
Tel. 966 92 04 04
Com que quatre ulls veuen més que dos, pots informar-nos
mitjançant un correu electrònic de totes les coses que podem
millorar. I també sobre la localització d’abocadors, actes vandàlics
o qualsevol altres comportaments que alteren els valors del Parc.
Per a més informació i horaris de visita:
http://parquesnaturales.gva.es
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Visita el Parc sense acostar-te a la vora de les
llacunes, són àrees molt fràgils, on la vegetació i
les aus es reprodueixen. El bany a les llacunes està
prohibit.

Gaudeix del medi natural de forma respectuosa,
no captures animals ni culles plantes.
Els agricultors treballen dur per conrear el raïm.
Respecta la propietat privada i no agafes el fruit
de tant d’esforç.

Els animals i les plantes exòtiques poden provocar
danys importants en l’ecosistema; introduint-los
perjudiques la natura.

Camina per les sendes i camins marcats, evita
que es creen noves sendes secundàries o que
s’amplien les ja existents.

Els camins són per a caminar o anar amb bicicleta,
l’ús de quads o motos hi està prohibit.
Si ens visites a cavall o amb bicicleta, no has
d’anar per la passarel·la, pensa que és perillós
per a la resta de visitants.
Cuida i mantín les instal·lacions i els equipaments
del Parc, hi són perquè en gaudisques.

El foc és el nostre major perill, ajudem a evitar
els incendis; recorda que si fumes, la burilla l’has
d’apagar bé i tirar-la a les escombraries.

Els animals domèstics han d’anar sempre lligats; si
no ho fem, podem molestar els animals silvestres i
altres visitants. I no oblides retirar dels camins les
deposicions de la teua mascota.

