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Esports

La Selva de l'Aventura

Els alumnes de 3r d'  ESO, com cada any, han fet
l'esperada sortida a Arbúcies i per un dia han jugat
a ser en Tarzan. A més de diversió, el lloc ofereix
l'oportunitat d'alliberar el petit aventurer que tots
portem a dins i de gaudir de la naturalesa tot fent
esport i compartint una activitat! 

Les  instal·lacions   ofereixen uns  circuits  lúdics  a

dalt  dels  arbres  de  gran  altura   que  permeten

descobrir el bosc de manera inèdita i original. La

Selva  de  l’Aventura brinda  més  de  60  activitats

d’entre  les  quals  destaquen  escales  i  xarxes  de

cordes que condueixen a plataformes de fins a 15m

d’altura,  ponts  penjants,  camins  aeris,  túnels,

grans lianes i moltes tirolines de fins a 140 metres

de longitud.

Circuits

A La Selva de l'Aventura hi trobem dos circuits: el

circuit  de  descobriment  (Andes)  que  dura

aproximadament  1h  30  min.  i  després  el  circuit

gran (Himàlaia) que dura unes 2h 30 min. Hi trobem

xarxes i escales de corda,  ponts penjants,  camins

aeris per creuar d’una plataforma a una altra, jocs

d’equilibri, túnels, grans lianes i tirolines!

Els alumnes només han de fer una petita instrucció

tècnica realitzada per monitors formats i  després

poden gaudir de sensacions intenses, degudament

assegurats,  sigui  quin sigui  el  teu nivell  tècnic  o

esportiu.

Què s'ha de saber prèviament?

Res! Com hem dit abans aquesta activitat es pot
realitzar sigui quin sigui el  nivell tècnic o esportiu
de la persona.

Què s'ha de  portar?

Els  alumnes  han  de  portar  roba  còmode  i/o
esportiva i  sabates tancades.  Un impermeable en
cas de pluja. El parc està situat a 900m d’altura,
per tant, prevenir-se amb un jersei o jaqueta.

Quin material ofereix la instal·lació? 

Tot  el  material  de  seguretat  (arnés,  cintes,
mosquetons,  politja,  casc  per  als  menors  de
140cm).

De quins serveis disposa el parc?

Xalet de recepció amb bar i serveis
Zones de pícnic
Àrea de descans
Camins pel bosc
Pàrquing gratuït

L'impacte de l'activitat sobre el medi està reduït
al mínim:

•Ús de materials naturals, no tòxics, reciclables.

•No crea contaminació acústica o lumínica.

•L'activitat no produeix residus i no gasta energies

no-renovables

•WC amb fosa ecològica

•S’ utilitza l’aigua d’una bassa propera

•Escombraries  selectives  pels  residus  dels  clients

(pícnic) i els residus del servei de bar

•Zona fumadors delimitada.


