On els reptes i les emocions
fortes es fan realitat!
Què es costa brava parc aventura?
És un parc acrobàtic forestal en un espai lúdic esportiu al bosc situat en ple cor de la Costa Brava.
PALS
✔ Més de 3 hectàrees de bosc situat en ple cor de la Costa Brava.
✔ Hi trobem més de 90 activitats d’aventura suspeses als arbres: lianes, passarel·les, ponts, túnels, salts de
Tarzan, estreps, gronxadors, etc.
✔ El nostre parc disposa de 6 circuits de diferents alçades i dificultats més una tirolina de més de 100 metres de
llarg, 2 salts al buit, etc...
✔ Amb més de 1550 m de recorregut aeri i més de 500m de tirolines
PLATJA D'ARO
✔ Més de 5 hectàrees de bosc primari d’alt valor ecològic situat en el vell mig de Platja D’Aro vora al riu Ridaura
✔ Més de 120 jocs acrobàtics sobre els arbres i 1500m de tirolines.
✔ El parc disposa de 8 circuits de diferents alçades i dificultats més un salt al buit des de 15m d’alçada.
✔ El Bosc dels Impossibles s’ha convertit en un dels més grans i espectaculars parcs d’aventura d’Espanya.

Com funciona?
✔ Permetem abans de contractar els circuits veure els recorreguts des de terra.
✔ Proveïm el material tècnic (arnes ,bagues , mosquetons intel·ligents ,politges ).
✔ Equipats per nosaltres amb material de seguretat i desprès d’un entrenament i explicació sobre les normes
de seguretat , els participants evolucionen sols d’arbre a arbre per diferents jocs i activitats.

Seguretat
El nostre parc s’acull a les normes europees de exploració i construcció UNE – EN 15567-1 i UNE-EN 15567-2. Des
de 2011 disposem de el us de mosquetons intel·ligents de seguretat per el que no permet quedar-se deslligat en
alçada.

Que cal portar
L’ús del calçat esportiu es imprescindible i aconsellem roba còmoda adaptada a les condicions meteorològiques.
Les noies o nois amb cabell llarg han de portar el cabell recollit.

Servei de picnic
A Pals: Per a grups i particulars oferim aquest servei de forma gratuïta.
A Platja d’Aro: Consultar prèviament les condicions i disponibilitat.

Durada dels recorreguts del parc entre 2:30h i 3:00h.
CALENDARI: de març a desembre
(del 1 juliol fins el 11 de setembre obert tots el dies)

Normes de funcionament al interior del parc.
El parc ha estat dissenyat per facilitar la lliure circulació d’usuaris i visitants i per gaudir amb seguretat
de totes les nostres instal·lacions. Per aquesta raó es fa necessari mantenir i respectar unes mínimes
normes de conducta i seguretat.
•
•
•
•

Per contractar les activitats del parc és imprescindible conèixer i acceptar la normativa de
seguretat del Parc.
Per menors d’edat la presència d’un adult responsable a terra o sobre els arbres és
obligatòria.
L’activitat al parc d’aventura és una activitat autònoma. Les funcions dels monitors són les
d’equipament, formació i supervisió general des de terra.
En cap cas fan un servei personalitzat a cada usuari.

✔ Ús de cigarretes i foc. Està estrictament prohibit encendre foc, utilitzar qualsevol producte
inflamable i fumar a l’interior del parc. Els fumadors disposen d’una zona especialment habilitada en
la terrassa del bar.
✔ Mobilitat. Només es podrà transitar per els camins i àrees degudament habilitades, per això, no es
permet saltar per sobre de les cordes o piquets que els delimiten.
✔ Flora i entorn natural. Demanem a tots els visitants tenir cura del bosc i del entorn natural del
parc. L’ecosistema del parc és molt sensible a la presència massiva de persones .
✔ Senyalització d’instal·lacions. En el parc trobaràs senyalitzat tots els circuits i serveis que
disposem. També trobaràs rètols informatius respecta a les normes de seguretat i de funcionament.
Segueix les indicacions i respecta les normes.
✔ Àrees de descans i picnic. Hi ha habilitades dues àrees de repòs així. Només en aquestes zones
està permès menjar prestant una especial atenció a l’hora de dipositar papers i envasos en les
papereres disposades per això. L’ús de aquestes àrees té limitacions de temps i està estrictament
prohibit accedir amb arnes. També esta prohibit accedir al lavabos amb l’equipament del parc.
✔ Circuits i visitants. Un cop realitzat el briefing no es retornaran els diners. Esta estrictament
prohibit accedir sense arnes a qualsevol circuit, xarxa o joc del parc.
✔ Jardí d’Infants. Aquesta area de joc es gratuïta i esta habilitada per infants fins a 6 anys. Es un
espai no vigilat i queda supeditada la responsabilitat a pares i o acompanyants.
La Direcció del Parc es reserva el dret d’expulsar fora de les seves instal·lacions als infractors que posin
en risc la seva pròpia seguretat o de tercers, i que tinguin conductes incíviques que afectin a altres
usuaris, a instal·lacions o la flora del parc .

