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Naturland és un centre d’activitats outdoor situat a la parròquia de Sant Julià de 
Lòria. Disposa de 2 àrees diferenciades per la seva oferta, amb un denominador 
comú que serà la muntanya amb el seu entorn natural. L’emplaçament privilegiat 
i la bona climatologia de la zona son companys fidels de la nostra proposta. Un 
dels nostres punts forts és també l’existència d’activitats úniques al país, com el 
tobotronc, per les seves característiques, o l’airtrekk, per la seva autenticitat.

El nostre producte emmarca, muntanya, activitats, experiències, gastronomia, 
paisatge, oci, esport, natura i sostenibilitat. Disposem d’un espai entranyable de 
més de 800 hectàrees, diferenciat per a dues cotes en l’actualitat però que en 
definitiva pot anar des dels 900 metres del poble de Sant Julià de Lòria fins als 
més de 2600 metres d’alçada del Pic Negre. 

S’han desenvolupat diferents punts de restauració, amb oferta diferenciada per 
a tots els públics, qualitat de producte, prioritzant el menjar saludable, el bon 
servei i la dinamització dels espais. 

Disposem d’un alberg al sector de la cota 1600, amb una capacitat per 116 per-
sones.

Comptem amb estacionament a les dues cotes, assistència de primers auxilis 
amb personal qualificat, botiga de merchandising i wifi gratuït en tots els espais.
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ENTRADA AVENTURA

ADULT (+14) JUNIOR (7-13)

Tobotronc** 1 viatge 1 viatge

Airtrekk + tirolina Il·limitat Il·limitat

Tir amb arc Il·limitat Il·limitat

Circuit Vehicle Xtrem* Il·limitat 
(permis de conduir) -

Xtrem Jump Il·limitat Il·limitat

Circuit Aventura – Il·limitat

Ruta guiada natura inclòs inclòs

Preu 30€ 25€

Activitats COTA 1600  NEN

Airtrekkids Il·limitat

Minitirolina Il·limitat

Llits elàstics Il·limitat

Tallers infantils Il·limitat

Passeig en poni 1 passatge

Ruta guiada Natura inclòs

Preu 25€

ENTRADA NATURKIDS

*Pel Circuit Vehicle Xtrem, l’adult que condueix ha de tenir el seu permis de conduir. El copilot podrà ser un altre adult o nen a partir de 1’20m 
d’alçada.**Tobotronc: els nens poden fer l’activitat a partir de 1’20m d’alçada, i fins als 13 anys, sempre acompanyats per un adult major de 18 
anys.

> Entrades del 23/4/22 al 26/6/22

Entrades

(Nens de 4 a 6 anys)

Activitats COTA 1600



Reserva ja, no et quedis sense,  
les places són limitades!

> ADULT (a partir de 14 anys):  
a partir de 15€

> NEN (a partir de 1’20m fins als 13 anys):  
a partir de 10 € 
El nen ha d'anar acompanyat per un adult major de 18 anys.
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PREU DE VENDA TOBOTRONC

TOBOTRONC
EL TOBOGAN ALPÍ MÉS LLARG  
DEL MÓN: 

5,3 km d’emocions. Un viatge  
pel bosc en un trineu biplaça 
controlable en tot moment.

COMPRA EXCLUSIVA ONLINE:  
www.naturland.ad

Les activitats estan subjectes a condicions 
meteorològiques. En cas de tancament de l’activitat 
per mal temps, no es realitzarà cap devolució. El centre 
proposarà un aplaçament de l’activitat per a una altre 
data.

(accés per la cota 1600)



A PARTIR DE L’1 DE JULIOL,  
US ESPEREN MOLTES NOVETATS A NATURLAND! 
ESTEU ATENTS A LES NOSTRES XARXES SOCIALS O BE CONSULTEU LA NOSTRA 
WEB NATURLAND.AD

MOLT AVIAT, US ANIREM INFORMANT!
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RUTES A CAVALL
AL BELL MIG D'UN ENTORN INCOMPARABLE

Naturland proposa les rutes a cavall al sector de la cota 2000, de dimecres a diumenge.
Gaudeix d’una sortida guiada per un monitor especialista dins de l’entorn de La Rabassa.  
Entra en contacte amb el cavall i comparteix una estona en plena natura amb els teus amics  
o familiars.
És imprescindible fer reserva de dimecres a divendres, i recomanem fer la reserva  
els caps de setmana per poder garantir l'activitat.

> PVP: 30€ Nens: a partir dels 8 anys (recomanat)

El nostre monitor podrà recomanar-vos si el nen pot accedir a l’activitat.  
No dubteu en fer-li la consulta.

PONIS PELS MÉS PETITS! 
Seguim oferint les passejades amb poni per als nens a partir de 3 anys a la cota 1600.

> PASSEIG EN PONI: 15€ (3 voltes al circuit)

*Per accedir a l’activitat: El pes màxim del nen serà de 40 kg. L'alçada màxima serà de 1'30m

Es recomana fer la reserva a Naturland.ad  
per garantir la disponibilitat de l’activitat.

(Activitat a cota 2000)



Restaurant el Foc i Cafeteria 1600
Obert en caps de setmana  
del 23/4 al 26/6
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Restauració

BORDA DE CONANGLE

RESTAURANT EL FOC

LA CAFETERIA

El restaurant ubicat a la cota 2000 ofereix 
cuina casolana típica de muntanya, amb 
una carta adaptada a cada temporada, 
amb productes autòctons i prioritzant 
els productes km0, una filosofia que es 
trasllada a tots els punts de restauració de 
Naturland . La borda gaudeix d’una terrassa 
assolellada o be d’un espai interior amb la 
seva llar de foc. 

> DEL 23/4 AL 26/6:  
 ESMORZARS, APERITUS I PICA-PICA DE MUNTANYA

Ubicat al sector de la cota 1600, amb una 
carta adaptada als productes de temporada 
i on tot està cuinat de forma tradicional al 
Foc; un restaurant show cooking on el xef et 
sorprendrà cuinant davant una gran brasa. 
El Foc proposa un ambient distès i acollidor 
prop d’una gran llar de foc, envoltat de 
parets de fusta, el restaurant compta amb 
unes 50 places.

> CARTA:  
Plats originals i fets al foc. 
Per a grups: consultar a  
booking@naturland.ad

L’oferta de la cafeteria s’orienta a qui vol 
menjar be i ràpid, fast good! menjar de 
qualitat que prioritza els productes de 
proximitat, postres casolans, plats per a 
celíacs, plats vegetarians, entrepans d’autor. 
Podreu seure a la seva gran terrassa o a la 
part interior, ambdues ubicacions gaudeixen 
d’excel·lents vistes.

Cota 2000

Cota 1600

Cota 1600



10h a 18h
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Calendari 2021-2022
La temporada de primavera s’inicia el 23 d’abril i finalitza el 26 de juny.  
A partir del 1 de juliol s’iniciarà la temporada d’estiu (properament).

Consultar a sota el calendari d’obertura:

Obert31

Tancat31

ABRIL

MAIG

DL. DT. DC. DJ. DV. DS. DG.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DL. DT. DC. DJ. DV. DS. DG.

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUNY

DL. DT. DC. DJ. DV. DS. DG.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

A la cota 2000, es mantindran la Borda 
de Conangle oberta així com l'activitat 
de rutes a cavall de dimecres  
a diumenge. Reserves: naturland.ad 
Els caps de setmana s’obriran les  
activitats a la cota 1600 juntament  
amb els serveis de restauració  
de la cafetería i del restaurant el Foc.

*



MAPA



Consells i recomanacions
Verifica en quin sector tens les activitats reservades. Si has reservat 
una Entrada amb varies activitats, t’indiquem en quin sector estan a 
l’apartat d’activitats. Si tens activitats a les dues cotes, et recomanem 
començar per les de la cota 2000 al matí, ja que la cota 1600 sol 
estar més atapeïda als matins. Un cop arribis et pots dirigir a les 
caixes reservades per aquells clients que tenen RESERVA. Allà et 
bescanviaran la teva reserva per les entrades o activitats contractades.

Recorda que per pujar al tobotronc o al airtrekk no pots dur ni 
motxilles, ni bosses de mà, ni res lligat al voltant del cos o la cintura; 
Et recomanem que ho deixis al teu vehicle, o bé a les taquilles que 
tenim al centre (Cost 1€). No podràs fer fotos durant l’activitat, per 
tant et recomanem deixar el teu mòbil guardat o be dur-lo en una 
butxaca que puguis tancar. Si portes ulleres, també et recomanem 
que no les portis durant aquestes activitats, ja que cors el risc 
de perdre-les. Recorda que durant el trajecte del tobotronc està 
totalment prohibit parar, per tant si perds algun objecte, ja no el 
podràs recuperar.

Si desitges dinar en un dels nostres restaurant a la carta, et 
recomanem que facis la teva reserva anticipada al nostre departament 
de reserves, o be per telèfon al (+376741461).

Et recomanem que vagis equipat amb una peça protectora per la 
pluja, una gorra que et protegeixi del sol, calçat tancat i roba còmode. 
També et recomanem que et posis crema protectora pel sol. Si 
t’oblides d’algun accessori, sempre et podràs equipar a les nostres 
botigues. Recorda que estaràs entre 1600 i 2000 metres d’alçada. El 
clima de muntanya és agradable, però cal protegir-se.

Et recomanem consultar les activitats, les seves condicions i 
limitacions abans de la teva visita; planifica’t el dia, pensa on dinaràs. 
Tingués en compte que el desplaçament entre el sector de la cota 
1600 i el de la cota 2000 l’has de fer amb el teu vehicle. T’informem 
que disposem d’aparcament gratuït, així com de wifi gratuït a tot el 
centre.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres.

Telèfon: (+376) 741444 
info@naturland.ad
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INFORMACIÓ GENERAL I ATENCIÓ AL CLIENT 
Només disponible en horari d’obertura de Naturland. 
Telèfon: +376 741 444 
E-mail: info@naturland.ad

RESERVES 
Horari central de reserves: 8h30 – 17h30  
(dilluns a divendres) 
Telèfon: +376 741 463 
E-mail: booking@naturland.ad

Contacte


