CONEIXENT EL PARC NATURAL

visites autoguiades

- PROGRAMA D'ACOLLIDA AL VISITANT -

Centres no educatius: agències de viatges, guies locals,

DESTINATARIS:

associacions, empreses privades, escoles d'estiu, etc.
LLOC DE LA VISITA:

Centre d'Interpretació Racó de l'Olla.

DURADA DE LA VISITA:
HORARIS:

1:30 HORAS.

De dilluns a divendres de 10.30 a 12.00 i de 12.00 a 13.30 hores.
Dissabte i diumenges de 9.30 a 11.00 hores

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
MODALITAT DE VISITA:

Mínim 15 i màxim 50 persones.
AUTOGUIADA. Sempre disposant de l'ajuda i
l'assessorament de l'equip d'educació ambiental.

DESCRIPCIÓ DE LA VISITA:
- Breu xarrada sobre el parc natural, així com normes de comportament.
- Audiovisual divulgatiu sobre el parc natural de 10 minuts de durada.
- Visita als observatoris d'aus i a la torre mirador. A aquests llocs aniran
acompanyats pels responsables del grup.

Informació descarregable sobre el parc
natural per a preparar la visita:
- Ambients del Parc Natural de l'Albufera.
- La vida en l'Albufera, activitats tradicionals.
- Guia d'aus de l'Albufera.
- L'aigua en el Parc Natural de l'Albufera.

Com he de reservar la visita?
1. Reserva telefònica telefonant al 96 386 80 50 de 9.00 a 14.00 h. de dilluns a diumenge.
2. Emplenar el "Butlletí d'inscripció" descarregable en la pàgina web.
3. Enviament del Butlletí a raco_olla@gva.es
4. Sense el citat butlletí no es considerarà efectuada la reserva.

observacions:
- A l'arribada a l'aparcament del Centre d'Interpretació Racó de l'Olla, el responsable del
grup presentarà el butlletí de reserva de la visita al vigilant d'aquest.
- El responsable del grup s'encarregarà del bon comportament del mateix i seguirà en tot
cas les indicacions del personal del centre.
- Els grups de més de 25 persones hauran de dividir-se en dos subgrups per a realitzar la
visita.
- Fora del Centre d'Interpretació, els grups podran realitzar, ja de manera lliure, qualsevol
itinerari a peu o passeig amb barca que desitgen, ja que la visita al Centre d'Interpretació
és l'únic servei subjecte a horari d'obertura i reserva prèvia.

