
el teu parc 
d’aventura als arbres

NATUPARK 
C/ Riu Sec S/n Pol. Ind. Polizur (Bosc Tancat)

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
www.natupark.com - Tel. 93 591 07 27 natupark



Instal·lacions: Natupark és el parc més gran
del Estat.

Serveis: Dintre del recinte Bosc Tancat, ofe-
rim servei de Bar – Restaurant tot l’any.

Espai: Disposem d’una zona de picnic i d’es-
barjo on us podreu quedar a dinar un cop
acabada l’activitat.

Singularitat: Disposem de 4 piscines amb clo-
ració salina que evita irritacions en la pell i en
els ulls.

Possibilitats: Natupark té 8 circuits de  dife-
rents dificultats per a totes les edats

Seguretat: Circuit infantil amb línea de vida
continua i circuits grans amb doble subjecció.

Dinamisme: Hi ha 4 circuits de pràctiques
que agilitzen l'accés als circuits aeris.

Equip: Els nostres monitors titulats es troben
tots registrats com a professionals de l’esport
de Catalunya. 

Preu únic: La entrada de Natupark dóna dret
a realitzar varis circuits (més de 3 hores).

Preus:: Tarifes especials per escoles.

Garantia: Els circuits de pràctiques són, al
mateix temps, circuits de proves. Si l’usuari
decideix tornar l’arnés desprès d’aquest cir-
cuit, Natupark li retorna els diners

Ubicació: Ens troben a l‘Àrea Metropolitana
de Barcelona, una zona de fàcil accés molt
ben comunicada per carretera (autopista) i
en transport públic: estació  Renfe a
Cerdanyola del Vallès.

Proximitat: Estem a 10 minuts de Barcelona,
(Cerdanyola del Vallès)

Capacitat: La capacitat diària del parc es de
600 persones

Homologació: Realitzem un estudi periòdic
fitosanitari i biomecànic en el cas dels arbres
i tests de càrrega en el cas de les
instal·lacions. 
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Natupark és un parc lúdic dissenyat per
realitzar activitats esportives als arbres. Un
nou concepte d’activitats al aire lliure.
Combina diversió, aventura i esport, envol-
tat d’un entorn natural situat a Cerdanyola
de Vallès, molt a prop de Barcelona.

Natupark és el parc d’aventures més gran
de tot l’Estat. Presenta un conjunt
d’instal·lacions sobre els arbres de 2 km de
recorregut aeri. Els nostres 8 circuits
inclouen jocs com ara: tirolines, lianes,
ponts tibetans ... i així fins a un total de 118
jocs i més de 1750 mts. de recorregut aeri

 que fan de Natupark un referent  

Europeu, en quant a parcs d’aventures, així
ho confirmen les 30.000 persones que visi-
ten el nostre parc durant l’any.

Natupark compleix les normatives de segu-
retat amb personal qualificat que disposen
d’una amplia experiència en activitats per a
escoles. El parc proposa a tots els alumnes
dels centres educatius l’oportunitat de gau-
dir de la diversió que ofereixen els nostres
circuits als arbres.

Natupark és una aventura que ajuda a
adquirir valors com ara: contacte amb la
natura, respectar el medi ambient, educa-
ció, companyerisme, cohesió de grup, con-
fiança en si mateix, desenvolupament de
les capacitats físiques, motrius, etc.

UÈ ÉS  NATUPARK?Q



ÓM FUNCIONEM?C

A Natupark
comptem amb circuits dissenyats per a totes
les edats a partir dels 3 anys. 

En els circuits hi ha 2 sistemes molt diferen-
ciats:  Seguretat passiva i seguretat activa.

Seguretat passiva: aquest sistema está espe-
cialment indicat pels més petits i el trobem al
circuit infantil. 

En aquest cas el nen/a va assegurat a una
línea de vida contínua durant tot el recorregut
que fa que el nen sempre vagi assegurat.

Seguretat activa: sistema especialment indicat
per tots els majors de 7 anys o a partir de
1’15m.
Són els Circuits Verds, Blaus, Taronja, Vermell i
Negre.

Abans d’accedir a aquests circuits és obligato-
ri realitzar prèviament un circuit de pràctiques
on els nostres monitors especialitats ajusten
l’arnés i  expliquen la forma de progressar pels
circuits. 

Un cop se surt de la zona de pràctiques es dispo-
sa de  3 hores per gaudir dels nostre circuits. 

Aventura amb la màxima seguretat

Natupark és membre fundador de AEPA. Fundada al 2007,

AEPA (Associació Espanyola de Parcs d'Aventura) neix fruit de

diverses reunions entre alguns dels parcs d'aventura més

importants d'Espanya; el principal objectiu va ser crear una

“marca” o segell de qualitat que representés i defensés els

interessos comuns dels seus socis i promocionés la professio-

nalitat i activitats pròpies dels parcs. 

Pertànyer a AEPA significa poder acreditar que, en les nostres

instal·lacions, es compleixen tots els requisits de seguretat.

Per poder formar part  de AEPA, es requereix anualment l’in-

forme certificat fitosanitari i biomecà-

nic (en cas de ser estructures en els ar-

bres) i l'informe tècnic realitzat per empre-

sa aliena homologada.

Per no fer mal als arbres, totes les subjeccions s'han realitzat

mitjançant sistemes de pressió i s'ha protegit l'escorça dels

arbres. 

La qualitat i la seguretat de les instal·lacions i els equips han

estat certificades per empreses especialistes en certifica-

cions de construccions i seguretat.



Per als nens/es de P3 i fins a 1er de
Primària amb el requisit de fer una
alçada d’1m. a 1.20 m. 

Aquest circuit consta de 12 jocs a una
alçada màxima d’1.5 metres on els
nens/es podran gaudir de l’activitat
durant 2 hores en les quals veurem com

els més petits es superen a si mateixos una
volta rere l’altra. 

El sistema de seguretat en aquest circuit con-
sisteix en un línea de vida continua on els
nens/es no poden  deslligar-se per ells  matei-
xos  en tot el recorregut. 

Aquests 2 circuits estan dissenyats i pensats 
per a nens/es a partir de 6-7 anys amb el
requisit de 1.15 m. d’alçada. 
En els circuits, els jocs es troben a una alçada
màxima de 3 metres on els nens menuts gau-
diran de la sensació d’aventura i  una experièn-
cia enriquidora i divertida!

IRCUIT DE 
SEGURETAT PASSIVA

Circuit Groc

Circuits Verds
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Circuits Blaus

CIRCUITS DE SEGURETAT ACTIVA

Aquests 2 circuits estan dissenyats i pensats
per a totes les edats amb el requisit de fer
1.30 m. 
En els circuits, els jocs es troben a una alçada
màxima de 5 metres.
Destaca l’expectacular joc “Salt de Tarzán” 

Aquest circuit està dissenyat i pensat per a
totes les edats amb el requisit de fer 1.30m
d’alçada. 

En els circuits, els jocs es troben a una alçada
màxima de 8 metres.  És un circuit atlètic, atre-
vit i  molt intens on l’aventura està més que
assegurada!

Circuit Taronja

Per viure emocions fortes...
amb el requisit de fer 1.45m d’alçada.

Al circuit vermell, els jocs es troben a una alça-
da màxima de 9 metres, on l’atractiu principal
es una tirolina de 100 metres de llarg que fa
les delícies dels més agosarats.  

Al circuit negre els jocs es troben a una alçada
màxima de 15 metres on l’atractiu principal es
un rocòdrom on la adrenalina puja les sensa-
cions!
És imprescindible tenir 14 anys o més i haver fet
el circuit vermell per fer aquest circuit.

Circuit Vermell             Circuit Negre

FAMILIAR

INTERMIG

ESPORTIU XTREM


