
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

EMOCIONS NATURALS: NATURA,NEU, OCI I AVENTURES 
 
Dins la parròquia de Sant Julià de Lòria, es troba NATURLANDIA, el parc d’aventures d’Andorra, 
que està situat entre els 1.600 i 2.000 metres d’altitud a la zona de La Rabassa, envoltada de 
boscos de més de 800 hectàrees, en un estat de preservació perfecte. Tant a l’estiu com a l’hivern 
ofereix tota mena d’activitats de natura, d’esports, pedagògiques, lúdiques i sobretot d’oci 
pensades per a tots els públics. A Naturlandia, hi descobriràs meravellosos paisatges, 
panoràmiques excepcionals, una flora i fauna que ni t’imagines, les sensacions del silenci, del 
benestar físic, de la seguretat, del respecte pel medi ambient, i la no massificació. També trobaràs 
el menjar típic de muntanya, i podràs passejar dins els nostres boscos convivint amb els ocells i els 
animals. Tot això farà que, conjuntament amb la resta d’activitats proposades, puguis viure uns 
moments inoblidables. A la cota 2000, Naturlandia també et proposa el parc d’animals, que acull 
com a animals més representatius el llop i l’ós bru del Pirineu. 

A més a més… 

 

Restaurants i cafeteries, tots amb terrasses per a gaudir de l’agradable clima de la muntanya: 
gastronomia per a tots els gustos amb un ampli ventall de propostes per a satisfer les necessitats 
de tots. Naturlandia ofereix també paquets especials d’activitats per a grups d’adults, grups 
escolars, grups de la tercera edat, famílies, col•lectius amb mobilitat reduïda, incentius d’empresa, 
sempre adaptats a les necessitats de cada client. El parc es complementa amb punts d’informació, 
infermeria de primers auxilis, pàrquings, botigues, wifi gratuït…etc 



 

1.-HORARIS I TEMPORADES 

• TANCAMENT DEL PARC PER PARADA TÈCNICA: Del 5 al 30 de novembre del 2018 . 
• Consultar en cas d’interès per les dates de tancament indicades. Per a més 

informació: info@naturlandia.ad 
• TEMPORADA HIVERN: de l’1 de desembre del 2018 al 22 d’abril del 2019 
• HORARI TEMPORADA HIVERN: 9h00 a 17h00.  
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2.-TARIFES PARTICULARS 
2.1-TARIFES TEMPORADA ALTA 

 
2.1.1- Entrada única; Parc d’animals i tobotronc: 

 
 ADULT (+12) NEN (7-11) NEN (3-6) SENIOR (+60) DISCAPACITAT 

ENTRADA 

ÚNICA* 

30€ 24€ 22€ 22€ 14€ 

PARC 

D’ANIMALS* 

10€ 6€ 6€ 6€ 6€ 

TOBOTRONC 

1 VIATGE 

12€ 8€ 8€ 8€ 8€ 

*DESCOMPTE FAMILIAR:-10% : S’aplicarà a partir de 4 persones, pare/mare + fills. 

L’adult de 12 i 13 anys ha d’anar acompanyat d’un altre adult major de 18 anys per l’activitat del tobotronc. 

 

ACTIVITATS IL·LIMITADES INCLOSES AMB L’ENTRADA ÚNICA : X:inclòs 
 ADULT (+12) NEN (7-11) NEN (3-6) 

TOBOTRONC ** X X  

AIRTREKK + 
TIROLINA 

X X  

TIR AMB ARC X X  

LLITS ELÀSTICS  X X 

BUGGY NEN  X X 

TALLERS 
INFANTILS 

  X 

PARC D’ANIMALS X X X 

TUBBY X X  

MINITUBBY   X 

TRINEUS   X 

RAQUETES DE NEU X X  

L’adult de 12 i 13 anys pot gaudir del buggy infant acompanyat per un adult major de 18 anys 

**CONDICIONS D’ÚS DEL TOBOTRONC: L’adult de 12 i 13 anys ha d’anar acompanyat d’un altre adult major 

de 18 anys al tobotronc. El nen ha de tenir una alçada mínima de 1’20m i anar acompanyat d’un adult 

major de 18 anys. 

 

 
 
 
 



 

2.1.2- ALTRES ACTIVITATS TEMPORADA ALTA: 

 
ALTRES ACTIVITATS ADULT (+12 ANYS) NEN I SENIOR 

FORFET DIA ESQUÍ 14€ 8€ 

FORFET 2 O MÉS DIES 

(preu/dia) 

12€ 7€ 

FORFET TEMPORADA 95€ 70€ 

CLASSE D’ESQUÍ 1 HORA** 25€/PERSONA 20€/NEN 

CLASSE D’ESQUÍ  1 HORA A 

PARTIR DE 3 PERSONES** 

60€/HORA 

(MÀXIM 6 PERSONES) 

MOTO DE NEU 30 MINUTS** 

 

70€ (preu per moto/moto doble) 

25€ (preu acompanyant) 

MOTO DE NEU 1 HORA** 

 

120€ (preu per moto/moto doble) 

45€ (preu acompanyant) 

SORTIDA GUIADA AMB 

RAQUETES DE NEU** 

 2 HORES 

28€/PERSONA 

(MINIM: 2 PERSONES) 

MOTO DE NEU INFANT 

(NENS DE 6- 11 ANYS) 

10€ (5 VOLTES AL CIRCUIT) 

SORTIDA GUIADA FAT 

BIKE(BICILETA ELÈCTRICA) ** 

1 HORA 

 

28€/PERSONA (ALÇADA MÍNIMA: 1’60M) 

SORTIDA GUIADA FAT 

BIKE(BICILETA ELÈCTRICA)** 

 2 HORES 

 

36€/PERSONA (ALÇADA MÍNIMA: 1’60M) 

 
**Es recomana realitzar reserva a: info@naturlandia.ad 

 

 

 

 

 

 



 

2.2-TEMPORADA MITJA (VEURE CALENDARI) 

ACTIVITATS OBERTES: 

➢ TOBOTRONC 

➢ PARC D’ANIMALS 

➢ ACTIVITATS DE NEU COTA 2000 (pistes d’esquí de fons/ moto de neu/raquetes de neu/tubby i 

minitubby/lloguer material/ zona de trineus infantil/Fat bikes) 

ACTIVITATS ADULT (+12 anys) NEN i SÉNIOR 

FORFET DIA ESQUÍ 14€ 8€ 

FORFET 2 O MÉS DIES 

(preu/dia) 

12€ 7€ 

FORFET TEMPORADA 95€ 70€ 

CLASSE D’ESQUÍ **1 HORA 25€/PERSONA 20€/NEN 

CLASSE D’ESQUÍ ** 1 HORA 

A PARTIR DE 3 PERSONES 

60€/HORA 

(MÀXIM 6 PERSONES) 

MOTO DE NEU 30 MINUTS** 70€ 

MOTO DE NEU 1 HORA** 120€ 

SORTIDA GUIADA AMB 

RAQUETES DE NEU** 2 

HORES 

28€/PERSONA 

(MINIM: 2 PERSONES) 

MOTO DE NEU INFANT 10€ (5 VOLTES AL CIRCUIT) 

TOBOTRONC 12€ 8€ (+1’20M)  

acompanyat per adult major 

de 18 anys 

PARC D’ANIMALS 10€ 6€ 

SORTIDA GUIADA FAT BIKE 

**1 HORA 

28€/PERSONA (ALÇADA MÍNIMA: 1’60M) 

SORTIDA GUIADA FAT 

BIKE** 2 HORES 

36€/PERSONA (ALÇADA MÍNIMA: 1’60M) 

Tobogan TUBBY (3 viatges) 12€ 

TOBOGAN MINITUBBY 

(3 VIATGES) 

8€ 

TOBOGAN MINITUBBY 

 (6 viatges) 

12€ 

** Es recomana realitzar reserva per garantir el serveiinfo@naturlandia.ad 

 

 

 



 

2.3- TEMPORADA BAIXA (VEURE CALENDARI) 

ACTIVITATS OBERTES: 

➢ PARC D’ANIMALS 

➢ ACTIVITATS DE NEU COTA 2000 (pistes d’esquí de fons/ moto de neu/raquetes de neu/tubby i 

minitubby/lloguer material/ zona de trineus infantil/Fat bikes) 

ATENCIÓ : En temporada baixa per realitzar: sortides en motos de neu, fat bikes i raquetes de neu i/o 

classes d’esquí de fons: Imprescindible realitzar reserva. 

ACTIVITATS ADULT (+12 anys) NEN i SÉNIOR 

FORFET DIA ESQUÍ 14€ 8€ 

FORFET 2 O MÉS DIES 

(preu/dia) 

12€ 7€ 

FORFET TEMPORADA   

CLASSE D’ESQUÍ **1 HORA 25€/PERSONA 20€/NEN 

CLASSE D’ESQUÍ ** 1 HORA 

A PARTIR DE 3 PERSONES 

60€/HORA 

(MÀXIM 6 PERSONES) 

MOTO DE NEU 30 MINUTS** 70€ 

MOTO DE NEU 1 HORA** 120€ 

SORTIDA GUIADA AMB 

RAQUETES DE NEU** 2 

HORES 

28€/PERSONA 

(MINIM: 2 PERSONES) 

PARC D’ANIMALS 10€ 6€ 

SORTIDA GUIADA FAT BIKE 

**1 HORA 

28€/PERSONA (ALÇADA MÍNIMA: 1’60M) 

SORTIDA GUIADA FAT 

BIKE** 2 HORES 

36€/PERSONA (ALÇADA MÍNIMA: 1’60M) 

 
3.-ACTIVITAT TOBOTRONC: 
L’activitat de tobotronc es podrà empaquetar . 

L’agència ha d’adquirir els viatges de tobotronc per compra anticipada, amb una compra mínima de 50 

viatges. 

PVP 1 VIATGE TOBOTRONC: 

 ADULT (+12 anys) NEN (1’20m -11 anys) 

TARIFA PVP 12€ 8€ 

 

PREUS GRUPS .PVP 1 VIATGE TOBOTRONC: 

 ADULT (+12 anys) NEN (1’20m -11 anys) 

TARIFA PVP 10€ 7€ 

 

Preus talonari viatges (comissionables segons contracte): 

 ADULT (+12 anys) NEN (1’20m -11 anys) 

50 viatges 510€ 340€ 

100 viatges 960€ 640€ 



 

 
4.-PREUS VENDA GRUPS:  
 
Les activitats estaran disponibles tots els dies de la temporada, subjectes a disponibilitat i amb 
reserva prèvia de 7 dies. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Preus aplicables a partir de 20 pax. 1 gratuïtat per cada 20 pax de pagament. (Per grups escolars: 

consultar). 

 

ENTRADA ÚNICA GRUP 

• PREU ADULT (a partir dels 12 anys) 

• PREU NEN (de 3 a 11 anys)  

TEMPORADA ALTA 

27€ 

18€ 

ENTRADA PARC D’ANIMALS GRUP 

• PREU ADULT (a partir dels 12 anys) 

• PREU NEN (de 3 a 11 anys) 

TEMPORADA HIVERN 

9€ 

5€ 

GRUPS ESCOLARS 

• Maternals 

• Primària 

• Secundària 

Suplement tobotronc: preu de grup 

 

 

13€ 

17€ 

21€ 

GRUPS EMPRESA (EVENTS & NATURA) 

• ENTRADA EMOTION EXPERIENCE 

*Les activitats seran organitzades amb un timming i segons 

necessitat del client dins l’oferta que tinguem en cada 

moment. 

Sota reserva prèvia. Possibilitat d’incloure lloguer de sales, 

dinars de treball, sopars temàtics etc… 

TEMPORADA HIVERN 

A partir de 45€ 

 

 
 
 
 
 



 

 
5.-LLOGUER DE MATERIAL 
 

 

Lloguer d’esquís adult Clàssic 12€ 

Lloguer d’esquís adult Skating 14€ 

Lloguer d’esquís junior i nen Clàssic 10€ 

Lloguer d’esquís junior i nen Skating 12€ 

Lloguer de botes d’esquí 4€ 

Lloguer de bastons d’esquí 3€ 

Lloguer d’equip complet d’esquí adult (esquís clàssic) 16€ 

Lloguer d’equip complet d’esquí nen (esquís clàssic) 14€ 

Lloguer de bastons de muntanya 2€ 

Lloguer de raquetes de neu 10€ 

Lloguer de trineus (1 H) 3€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.-INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL PARC 

6.1-PARC D’ANIMALS: Sector cota 2000 

 

 

 

 

 

 



 

6.2- Informació d’activitats per sector: 

Sector cota 1600 Sector cota 2000 

• Tobotronc 

• Airtrekk + tirolina 

• Tir amb arc 

• Circuit buggy nen 

• Llits elàstics 

 

• Parc d’animals 

• Aula de natura 

• Tobogan tubby 

• Tobogan minitubby 

• Tallers infantils 

• Moto de neu nen 

• Motos de neu guiades 

• Circuit raquetes de neu 

• Zona de trineus infant 

• Rutes en bicicleta elèctrica: Fat Bike 

• Pistes d’esquí de fons 

• Botiga de lloguer de material 

 

 
7.-SERVEIS: RESTAURACIÓ i ALLOTJAMENT 
7.1-RESTAURACIÓ 
Naturlandia ofereix 2 punts de restauració, un a la cota 2000, a la Borda de Conangle i un a la cota 
1600. L’oferta és variada, des de plats típics andorrans, carns a la brasa, entrepans i tapes 
variades. 

 

Menú Brasa (restaurant cota 1600 i restaurant cota 2000): 

• Entrant + 1er plat + graellada de carn variada + 1 postre 

• Adult (+12 anys): 24,90€ 

Menú infantil(restaurant cota 1600 i restaurant cota 2000):  

• Pasta + escalopa amb patates + postre 

• nen (3-11 anys): 12,90€ 

Altres menús o serveis i pressupostos: comercial@naturlandia.ad 

mailto:comercial@naturlandia.ad


 

7.2-ALLOTJAMENT 
ALBERG 
A la cota 1600, s’ubica l’Alberg de Naturlandia reconegut amb 1 estrella. 

S’ofereix un allotjament en habitacions múltiples, per a grups i per a particulars. Les habitacions 
són de 8 a 14 persones, totes amb lliteres. Les instal•lacions disposen de servei de recepció i 
consigna, d’un menjador, dutxes i banys col•lectius, bugaderia, sala d’actes/discoteca, sala TV, wifi 
gratuït, i sala polivalent recreativa. Tots els accessos estan previstos per a discapacitats. La cuina 
ofereix un servei de pensió complerta. 

 
 

• El servei inclou llençol per matalàs i funda coixinera. 
• Es recomana portar sac de dormir o llençol (suplement manta: 2€, suplement llençol: 1€, 
suplement tovallola: 1€). 
• Per a informació i preus: booking@naturlandia.ad 

Preus: Preu/nit/persona 

 TEMPORADA  

 AD MP 

ADULT (+12) 22€ 31,90€ 

NEN (7-11) 18€ 26,90€ 

NEN (3-6) 17€ 25,90€ 

 

 
• Per a més informació per grups i preus: booking@naturlandia.ad 

Consultar condicions per commissions d’allotjament i restauració amb el department comercial. 
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8.- CONDICIONS DE VENDA 
8.1-APLICACIÓ DE LES TARIFES I COMISSIONS 
Aplicació de les tarifes: els preus de venda de Naturlandia han d’ésser obligatòriament els preus 
de venda al públic del parc, a excepció d’un paquet que inclogui més prestacions i que, 
prèviament, ha estat comunicat al departament comercial o de reserves de Naturlandia. El fet de 
no respectar aquestes condicions, pot implicar la revisió de les comissions, i/o la rescissió del 
contracte de col•laboració. Les comissions seran les indicades per contracte. En cas de no tenir 
contracte, consultar al departament comercial. 

8.2-FORMA DE PAGAMENT: 

• En cas de tenir contracte signat, s’acceptarà el bo de l’agència. 
• En cas de no tenir contracte signat, el pagament es farà sempre al 100% abans de l’arribada dels 
clients i/o grup. 
 

 
 
9.-PROCEDIMENT DE RESERVES 
9.1- PROCEDIMENT DE RESERVES PER A CLIENTS PARTICULAR 
9.1.1-PETICIÓ DE LA RESERVA 
L’agència, el receptiu o l’empresa majorista, ha de fer la reserva de qualsevol servei o activitat de 
Naturlandia via fax o correu electrònic, amb un mínim de 48 hores d’antelació. 

La petició de reserva que emeti l’agència, el receptiu o l’empresa majorista ha d’indicar 
obligatòriament, i de manera entenedora, les dades següents: 

• Nom i cognoms de l’usuari final. 
• Nom de l’agència minorista, en cas que sigui una empresa majorista o un receptiu qui faci la 
reserva. 
• Detall dels serveis a reservar. 
• Dates dels serveis reservats. 
• Número de persones, especificant adults i infants (indicant-ne l’edat). 

9.1.2-CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA 
Un cop Naturlandia rep la petició de reserva, envia la confirmació dels serveis sol•licitats, via fax o 
correu electrònic, dins de les 24 hores següents a la recepció de la petició. La confirmació inclou 
un número de localitzador de Naturlandia. 

9.1.3-DOCUMENTACIÓ 
El client sempre ha de presentar i entregar el voucher amb les mateixes dades que s’indiquen a la 
reserva. 

En cas que els vouchers siguin il•legibles, o no tinguem reserva prèvia, Naturlandia es reserva el 
dret de no donar els serveis als clients abans de confirmar-ne la reserva amb l’agència emissora. 
En cas de no poder contactar amb l’agència emissora, el client comprarà els serveis al nostre parc 
(amb els PVP) i haurà de reclamar a l’agencia la devolució o compensació dels serveis reservats. 



 

És imprescindible incloure als vouchers l’anotació següent: RESERVA I PAGAMENT A CÀRREC DE: (nom de l’agència 

contractant dels serveis). 

 

9.2- PROCEDIMENT DE RESERVES PER A GRUPS 
9.2.1-PETICIÓ DE LA RESERVA 
La petició de reserva sempre es farà per escrit, via fax o correu electrònic, amb un mínim de 15 
dies d’antelació. 

Dades que cal indicar a la petició: 
• Nom de l’agència minorista, en cas que sigui una empresa majorista o un receptiu qui faci la 
reserva 
• Nom del grup 
• Activitats/serveis sol•licitades 
• Quantitat de persones, indicant nombre d’adults i d‘infant, amb les edats, per separat 
• Data i preferència d’horaris per a les activitats i els àpats. 

9.2.2-CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA 
Un cop Naturlandia rep la petició de reserva i confirma disponibilitats, envia proposta dels serveis 
sol•licitats, via fax o correu electrònic. Si es conforme per les dos parts s’efectuarà un 
prepagament del 30% del total de la reserva per confirmar la sol•licitud. La resta s’abonarà a 
crèdit segons contracte, o bé 48 hores abans de la realització de les activitats en cas de que no hi 
hagi contracte. La confirmació inclou un número de localitzador de Naturlandia. 

9.2.3-DOCUMENTACIÓ 
El guia o responsable del grup haurà de lliurar el voucher amb les mateixes dades que s’indiquen a 
la reserva. 

9.3-FACTURACIÓ DELS SERVEIS 
La factura, acompanyada per una còpia dels vouchers rebuts, l’emetrà CAMPRABASSA, SA. 

9.4- ANUL·LACIONS 
Les anul•lacions de les reserves que estiguin lligades amb el restaurant o que suposin una 
programació especial de les activitats, s’ han de fer amb una antelació mínima de 72h. Si es fa amb 
menys temps, es cobrarà el 50% de la reserva, la no presentació no és reemborsable. La resta d’ 
anul•lacions s’ han de fer amb al menys 24h d’ antelació. Si es fan amb menys temps, es cobrarà el 
100% de la reserva. 

 

10.-CORPORATE 
Si està pensant en organitzar un esdeveniment a l’alçada de la seva empresa o entitat, a 
Naturlandia li oferim totes les possibilitats i els màxims serveis per tal que sigui un èxit. 

• Un comercial especialitzat l’informarà del nostre producte i gestionarà la seva petició per dur a 
terme l’esdeveniment. 
• Un equip especialista en esdeveniments d’empresa es farà càrrec de que el seu projecte es faci 
realitat a Naturlandia. 
• Un cop fet l’esdeveniment, ens agradarà saber la seva opinió tot fent un seguiment. A 



 

Naturlandia li oferim activitats i programes especialitzats, adaptats a la seva empresa, per a 
reunions, incentius i convencions. 

Per a peticions i pressupostos: comercial@naturlandia.ad 

 

 

11.-CONTACTES  
 

INFORMACIÓ GENERAL  
Telèfon: +376 741 444 
E-mail: info@naturlandia.ad 
 

ATENCIÓ AL CLIENT  
Telèfon: +376 741 444 
 
 
RESERVES  
Telèfon: +376 741 463  
 

E-mail: booking@naturlandia.ad 
reserves@naturlandia.ad 
 
FACTURACIÓ: 
E-mail: facturaciobooking@naturlandia.ad 
 
Horari central de reserves: 8h30 – 17h30 (dilluns a divendres), Dissabtes (8h30-14h30). 
 

DEPARTAMENT COMERCIAL  
Telèfon: +376 741 463 
E-mail: comerciaI@naturIandia.ad 
E-mail grups: grups@naturlandia.ad 
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