XVIII Festival de les Aus

17 h. A la sala d’actes del Cortalet. Tertúlia de natura.
“Viatges naturalístics a l’Antàrtida, Brasil, Israel i Delta de l’Okavango”
i “On veure ocells a Europa?”.

Dilluns 6 de desembre
Dissabte 4 de desembre
de 8 a 14 h. A Cap de Creus. Observació d’ocells marins.
Ens trobarem a les 8 h al far i estarem a la punta fins les 14 h
(punt d’inici del GR).

11 i 15 h. “Palejant prop dels ocells”. Sortida familiar guiada,
en caiac doble, per les ribes del riu Fluvià.
Durada: 2 h. Preu: 10 € per persona
Places limitades, cal fer reserva prèvia al: 627 43 33 32 o bé a info@skkayak.com

13 h. A l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries.
Taller d’egagròpiles.

Diumenge 5 de desembre
Tot el dia al Cortalet, concurs d’identificació de plomes
i cants d’ocells.

d’11 a 16 h. A diferents observatoris del parc un ornitòleg us
indicarà les espècies d’ocells més rellevants que s’hi poden observar.
11 i 15 h. “Palejant prop dels ocells”. Sortida familiar guiada,
en caiac doble, per les ribes del riu Fluvià.
Durada: 2 h. Preu: 10 € per persona
Places limitades, cal fer reserva prèvia al: 627 43 33 32 o bé a info@skkayak.com

11, 12 i 13 h. Visites guiades per anar a veure ocells.
d’11 a 13 h. Al Mas del Matà. Taller de caixes-niu i menjadores.
Itinerari “L’hort dels sentits” guiat pels joves d’Europarc.
16 h. Sortida al dormider de corbs marins.

Dimarts 7 de desembre
9, 10, 11, 12 i 13 h. Taller pràctic d’anellament científic.
11, 12 i 13 h. Visites guiades per anar a veure ocells.
16 h. Al Cortalet. Taller d’egagròpiles.

Dissabte 15 de gener de 2011
9 h. Sortida en barca per la badia de Roses.
Places limitades, inscripcions al 972 45 46 72 o bé a apnae@apnae.org
Preu: socis 18 € / no socis 23 € / de 6 a 17 anys 15 €
i menors de 6 anys gratuït.
* Totes les activitats son gratuïtes, a excepció
de les sortides en caiac i barca
· Per a les sortides i els tallers us podeu inscriure
el mateix dia al Cortalet o bé al 972 45 42 22
· Per a més informació: 972 45 42 22 / www.gencat.cat/parcs
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