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Naturjove.es
Troba'ns també a la nostra web

Introducció
Què fem a Naturjove?

Excursions,
instal·lacions,
viatges
i temps lliure

Organitzem experiències dinàmiques i divertides per a grups de
totes les edats en els
que puguen desenvolupar-se i aprendre.

Facilitem espais per
poder desenvolupar
les teues pròpies excursions, explica'ns la teua
idea i farem de la teva
excursió un dia inoblidable.

Vivim

la natura junts
Des del grup Naturjove, comptem amb més
de 30 anys d'experiència en organització
d'excursions i dinamització de grups, tant en
entorns rurals com urbans, mitjançant activitats que reforcen els aprenentatges curriculars i
aporten nous continguts de manera lúdica i experimental.
La gestió d'espais propis ens ajuda a aprofundir
més en l'entorn i crear un ambient i un clima adequat a cada excursió i cada grup.
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Alcusses

Casablanca

Moixent

Xàtiva

L'avorriment no té cabuda a Les
Alcusses, un espai preparat per a
la diversió des dels més petits als
més grans.

Situat al terme municipal de
Moixent, “Les Alcusses” és un alberg rural adreçat als més aventurers i atrevits.

Tenim 13 habitacions entre 8 i 10
places cadascuna distribuïdes
a les dues primeres plantes de
l'edifici principal.

Rocòdrom, zones de miniaventura, tirolines i activitats de senderisme, caiac i arqueologia. Saps
què és el "Nendo Dango"? Vine a
provar-ho.

Ubicat en un entorn rural i agrari,
molt a prop del poblat Íber La
Bastida (important jaciment arqueològic del segle IV a.C.)

Totes les habitacions disposen
de calefacció i bany propi. A més,
davant de l'edifici principal, també hi ha 3 cabanes de fusta (de 14
places cadascuna).

8

T'apassionen els animals? Casablanca és una antiga finca del
segle XVII on trobaràs al seu
interior una granja amb tota
mena d'animals amb què podràs
aprendre i divertir-te.

L´allotjament disposa d´habitacions
múltiples amb lliteres equipades
amb aire condicionat i bomba de
calor.

Un entorn molt especial ubicat
a la capital de La Costera. Xàtiva.

- Zona de ledifici principal.

Hi ha dos espais diferenciats
d'allotjament:
- Zona de cabanes.

Instal·lació adreçada a grups
tancats: col·legis, associacions i
altres entitats (fundacions, federacions...), únicament disponible
amb reserva prèvia.
Casablanca té disponibilitat per
a campaments en caps de setmana, Nadal, Setmana Santa i
Estiu
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Don Bosco

Teresa

Albaida

La instal·lació es troba situada
als peus de la Cova Alta, zona de
gran valor ecològic al municipi
d'Albaida.
A la planta baixa hi trobem
una gran sala-menjador, cuina,
magatzem, una habitació i banys.
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Davant de l'entrada principal
hi ha un ampli espai multiusos
que, gràcies a una bancada que
recorre tot el perímetre, pot ser
utilitzat com a menjador, sala de
jocs, reunions de grup…
A prop de l'edifici principal hi ha
l'edifici de dutxes i lavabos.

De Cofrentes

L'alberg està envoltat d'espais
oberts amb taules a l'aire lliure, a
l'ombra de nombrosos arbres.
També hi ha zones esportives:
camp de futbol i bàsquet, a més
d´una piscina per als mesos
d´estiu.

L'Alberg està ubicat a Teresa de
Cofrentes, un petit municipi valencià de la comarca de la Vall
d'Aiora.
Inaugurat a mitjans de 2022,
l'alberg compta amb una capacitat per a 60 alumnes que podran
gaudir de les nombroses activitats que podem fer en aquesta
ubicació.

Amb una ubicació immillorable,
l'alberg compta amb unes
instal·lacions renovades i adaptades a les necessitats dels més
menuts.
Immersos a la natura, podem fer
diverses rutes senyalitzades que
partixen des de l'alberg.

Gincanes dissenyades per a totes
les edats, parcs multiaventura,
tirolines, ponts, rocòdroms, tir
amb arc, monoràfting per aigües
tranquil·les, ràfting en aigües
braves, barranquisme...
Totes elles dissenyades per
aprendre gaudint juntament
amb professionals que garanteixen la diversió i la seguretat.
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Teularet

Torreta

Navalón

Sota els pins, en un paratge natural pels més aventurers es troba el Teularet.
Una instal·lació on es crea un
espai de trobada per gaudir del
temps lliure i, sobretot, de la natura d'una manera didàctica i divertida.
Aventura, granja i activitats en
un mateix lloc.
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Benigànim

Des dels seus inicis, el Teularet ha
manifestat i posat en pràctica la
seva clara vocació de sostenibilitat des del seu disseny com a
referent i exemple de respecte
pel medi ambient.

El recinte està dividit en diverses
i espectaculars zones entre les
que es troben: un grup de cabanes de fusta, un alberg de gran
capacitat i fins i tot una divertida
i equipada “Casa Picapedra”.

La seva filosofia es transmet
als més petits des del consum
responsable, l'ús de l'aigua i el
respecte cap a la vegetació.

També compta amb una piscina,
pistes poliesportives i una aula
d'energies renovables.

La instal·lació es troba ubicada
en una de les zones de més alt
valor ecològic del municipi de
Benigànim. Envoltada per una
extensa pinada, camps agrícoles
i camins rurals. Un lloc ideal per
gaudir de la natura en el seu estat més pur.

Instal·lació adreçada a grups
tancats: col·legis, associacions i
altres entitats (fundacions, federacions, etc...), únicament disponible amb reserva prèvia.
On es poden dur a terme campaments els caps de setmana, vacances de Nadal, Setmana Santa
i estiu.

L´allotjament disposa d´habitacions
múltiples amb lliteres. Totes les
habitacions disposen de la seva
zona de banys i dutxes (aigua
calenta les 24h). Trobem dos espais diferents d´allotjament: un
edifici principal i una zona annexa amb espai entre ambdós
de 190 places.
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Les nostres instal·lacions
Equipament i sales

A totes les nostres instal·lacions, a més de les característiques que cadascuna presenta, comptem
amb espais comuns que afavoreixen una bona organització i que ajuden a gaudir més de cada experiència:
•

Habitacions múltiples amb lliteres.

•

Cuina totalment equipada.

•

Menjadors amplis per acollir totes les persones participants.

•

Sales d'audiovisuals i de reunions (amb projector i equip de so).

•

Zones de pícnic.

•

Pistes multiesportives.

•

WIFI.

•

Piscina.

•

Zones dactivitats i espais amplis.

Explica'ns el teu pla!
Si el teu grup té alguna altra necessitat o tens planejada alguna activitat concreta, t'orientem
a quin és el millor espai per dur-la a terme.
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A les nostres
instal·lacions
i col·legis

Excursions
d'un dia

Tu tries
l'espai

DESCOBREIX
NATURJOVE

A les nostres instal·lacions
i col·legis

El cicle
de l'aigua
L'aigua a la natura.
L'activitat consisteix a esbrinar i desenvolupar
el cicle de l'aigua (aquest bé és tan necessari
per a la nostra supervivència i que es dona per
infinit.).

Excursions,
activitats
aprenentatges
naturalesa

Aquesta activitat complementa perfectament
els aprenentatges que es realitzen sobre el medi,
a tota l'educació primària, mentre ens consciencia sobre el civisme i l'ús de les energies.

Excursió a la Bastida de
les Alcusses

Incendis
forestals

Visitem el jaciment iber de “La Bastida de les
Alcusses” per viatjar al passat, concretament al
segle IV AC, i descobrir com era la forma de vida
dels ibers, el sistema defensiu, l'arquitectura,
les tasques agrícoles i la seva estructura social.
També els motius de la destrucció del poblat i
posterior abandó de la zona. Gaudirem d'una rèplica exacta de les cases construïdes pels propis
ibers.

Salvem els nostres boscos.

ALBERG LES ALCUSSES

L'activitat consisteix a prendre consciència de
la importància i l'efecte dels éssers humans a
la Terra, tant pel que fa a la cura com a la seva
destrucció.
Mitjançant aquesta activitat, ajudem les i els participants a descobrir com protegir l'ecosistema i
com ajudar el nostre entorn a créixer més fort
amb tècniques tradicionals de reforestació
ambiental.

Alberg, gestionat per Naturjove, amb banys i
zones de joc, on dinarem i seguirem amb la jornada preparada.
MULTIAVENTURA
Seguirem la nostra excursió fent diferents
activitats de multiaventura.
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Aventura
al poblat indi

Dia de granja
escola

Si un bon indi vols ser...

Com és la vida a la granja?

Per endinsar-se en aquesta aventura, caldrà que
ens transformem en una gran tribu índia i, a poc
a poc, anirem esbrinant i

Visita a la Granja-Escola, on podrem

coneixent com hem arribat fins avui.
Tot això mitjançant l’activitat lúdica i amb ajuda
de dinàmiques actives i participatives que fomentin la cohesió grupal.

També aprendrem a fer pa, que després tastarem, i ens endinsarem al bosc per explorar les
plantes i arbustos més comuns de la nostra
terra, així com conèixer les seves propietats.

Aventura
pirata

Aprenent
a reciclar

Si el tresor vols trobar...

No hi ha planeta "B"

L'activitat consisteix a anar fent diferents proves
i, per cada prova, s'obtindrà una peça de trencaclosques. En acabar el dia, tindran un mapa i
trobaran “el tresor”.

Els recursos no són il·limitats. Els adults ho
sabem i també els més menuts. Però... Quines
accions estan a la nostra mà i ens ajuden a
col·laborar amb la Terra i garantir-ne la conservació i la de les espècies que habitem?

Aquesta activitat pretén ajudar les relacions interpersonals del grup i potenciar les iniciatives
i diferents habilitats de cada alumne/a, mitjançant accions lúdiques i d'entreteniment, que fomentin la psicomotricitat i la imaginació.
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visitar els animals i conèixer més sobre les seves
característiques i costums.

Amb aquesta activitat, es pretén conscienciar
sobre la importància dels recursos naturals mitjançant jocs i dinàmiques per guiar l'alumnat
cap a un món més eficient i sostenible.
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Tu tries l'espai

Visites i activitats culturals i de lleure

Bocairent
Capital cultural 2021
COVES DEL COLOMER
Conjunt de coves on hi ha ubicat el Centre d'Interpretació de les coves. Un espai
d'informació i divulgació sobre el conjunt de
les coves-finestra que trobem al voltant del riu
Clariano i que formen unes estructures úniques.
COVES DELS MOROS

Viatges
Diversió
Descobriments
Diversitat

Parlem d'un rebost gegant, excavat a la roca.
Una zona laberíntica plena d'història, que coneixerem mentre ens hi endinsem.
COVA DE SANT BLAI
És un dipòsit de planta circular al qual accedirem a través d'una galeria que ens conduirà al
cor d'aquesta construcció on coneixerem més
detalls.

Xàtiva, excursió
a la ciutat monumental

Vall d'Uixó
Coves de Sant Josep

BARRI ANTIC

Les restes arqueològiques de les coves ens demostren que van estar habitades pels nostres
avantpassats fa més de 15.000 anys. El recorregut per l'interior de la gruta es fa amb barca
en un tram d'1km navegable i un tram a peu de
255m de galeria seca.

Passejant pel barri àrab, trobarem ermites, esglésies, convents, palaus i fonts. Cada racó ens
explica llegendes que s'han transmès de generació en generació.
Visitarem també la Col·legiata-Basílica de Santa Maria i el Museu de l'Almoradí on es troba el
retrat de Felip V, girat cap avall.

Tot el recorregut és impressionant per la varietat
de formacions que es troben a les coves.

CASTELL DE XÀTIVA

JACIMENT ÍBER

Doble fortalesa ubicada sobre Xàtiva, que ha estat l'escenari de nombrosos conflictes.

Assentament emmurallat on s'han trobat restes
prehistòriques i ibers situades sobre el riu Belcaire.

Dividit pel Castell Major i el Castell Menor
(s'assenta sobre restes iberes i romanes) el castell de Xàtiva és una joia arquitectònica de les
diferents cultures.

22

ERMITA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
On dinarem i jugarem a l'aire lliure.
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Albufera
de València

Ràfting
i passeig fluvial

PASSEIG EN BARCA

RÀFTING PER AIGÜES BRAVES

Un passeig Albuferenc, barca típica de la zona
que visitem i que antigament es dedicava al
trasllat de mercaderies i passatgers a l'illa del
Palmar.

Baixarem en un pot pneumàtic o en canoa els
ràpids del riu Cabriel, en grups i amb monitors
que dirigiran l'embarcació, disposant de trams
per a diferents nivells.

Aquesta embarcació ens endinsarà en la història
valenciana.

MONORÀFING

VISITA A UNA BARRACA
A continuació, gaudirem de la visita a una barraca valenciana que ens ajudarà a entendre la
vida i la cultura de la zona.

Ens divertirem amb una nova forma de baixar
les aigües tranquil·les del riu Cabriel, finalitzant
amb divertits jocs d'habilitat que prepararem.
CREUER RUTA FLUVIAL

Espai natural on dinarem i descobrirem la zona
mentre juguem.

Gaudirem d´una espectacular ruta fluvial a
bord d´una moderna embarcació envoltada de
canons de la reserva nacional que t´acosta a uns
paratges naturals de singular bellesa.

València cultural +
Parc Gulliver

Tabarca
L'illa alacantina

Mitjançant el joc i la diversió descobrirem zones
emblemàtiques de València: la llotja, la Catedral,
les Torres de Serrano, la plaça rodona, el mercat
central, o l'Estació del Nord, d'estil modernista i
considerada una joia arquitectònica.

PORT DE SANTA POLA

LA DEHESA DEL SALER

Dinarem al Parc Gulliver.
+GINCANA DE JOCS PEL RIU TÚRIA

Al sud d'Alacant es troba la població costanera
de Santa Pola, amb un dels ports pesquers més
importants del Mediterrani.
Acollida + benvinguda + viatge amb vaixell.
ILLA I MUSEU NOVA TABARCA
L'illa de Tabarca, l'única illa habitada del País Valencià, albergava en el passat un refugi de pirates barbarescos.
Dinar + Activitat temàtica
PLAÇA DE L'ILLA
Centre urbà de l'illa preparat amb espais per dinar i zones de joc on concloure el dia.
Dinar + jocs cooperatius + tornada amb vaixell
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Oceanogràfic
+ Hemisfèric

Activitats
Nàutiques

La Ciutat de les Arts i les Ciències és un dels
complexos més grans dedicat a la divulgació
cientí fica i cultural.

Activitats nàutiques: paddle surf XL, caiac, surf/
body board, parc aquàtic flotant i hidropedals
amb tobogan gegant.

Destaca l'Oceanogràfic,
d'Europa.

gran

Depenent de l'estat del mar, els monitors decidiran les disciplines més segures i divertides.

Recorrerem tots els microambients de
l'Oceanogràfic (el centre marí més gran
d'Europa), amb els nostres monitors i guies.
Ens submergirem entre taurons, lleons marins,
pingüins, el delfinari...

Els alumnes realitzaran les activitats Nàutiques
davant de l'alberg Mar i Vent, a primera línia de
la platja de Piles (València).

l'aquari

més

A l'Hemisfèric, veurem diferents projeccions en
una pantalla de 900 m.

El programa compta amb director i diversos
monitors d'activitats nàutiques. Comptem amb
un equip qualificat de professionals amb experiència com a monitors/es en aquest tipus
d'activitats.
+ Gimcana, berenar i jocs a la platja amb suplement.

Bioparc
València

Un dia de neu
Esquí a Terol

Un dia d'aventura i aprenentatge on es reforcen
els valors de respecte i cura a la natura i als animals, en un entorn on s'han recreat els ecosistemes naturals d'antílops, ximpanzés, girafes i
rinoceronts, entre d'altres.

Eixim mat del centre fins a l'estació d'esquí de
Valdelinares o Javalambre.
Classe d´esquí de 2 hores de durada, amb monitors especialitzats.
La resta del dia, pràctica d´esquí i contacte amb
la neu.

Espais dedicats a l'estudi i la conservació dels
animals i en favor de la biodiversitat amb una
gran tasca educativa.

26

27

Campaments d'estiu
A Teresa de Cofrentes i al Teularet

Gaudeix el temps
que vulguis
3 dies 2 nits
4 dies 3 nits
5 dies 4 nits

Gaudeix de la natura
d'una manera única
•

Tirolina i ponts tibetans

•

Escalada amb rocòdrom.

•

Tir amb arc.

•

Jocs orientats amb brúixoles.

•

Gincanes de rastreig de pistes.

•

Jocs dhabilitat i destresa motriu.

•

Senderisme.

•

Ruta urbana.

•

Monoràfting per aigües tranquil·les.

•

Ràfting per aigües braves.

•

Piscina i jocs aquàtics

•

Activitats aquàtiques amb caiac.

•

Animació, vetllades nocturnes i jocs que
ajuden a la convivència entre els participants.

Programa
activitats
Començarem l´aventura el primer dia amb
l´arribada a l’alberg on us ensenyarem les
instal·lacions on passareu els propers dies
seguint de la presentació del nostre equip
d´animació.
Seguidament, dinarem tots junts i vos ubicarem
a les habitacions on us instal·lareu. A continuació, us coneixereu amb els vostres companys
d'equip amb el quals us divertireu durant el
campament.
Comença l'aventura! Aquella vesprada començarem amb la primera sessió d'activitats que
tenim planejades per a la resta de dies del campament d'estiu.
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Naturjove
Viatges
Som una agència especialista en viatges per a
estudiants de Primària, Secundària i Batxiller.
(CV-Mm1744-V)
Demana informació i t'assessorem al programa
d'activitats, visites, excursions i pressupost ajustat a les seves necessitats.

Les nostres destinacions
més visitats

Viatges
de fi de curs

Madrid
Barcelona
Astúries
Granada
Alacant-Tabarca
Terol
València
Mallorca
Delta de l'Ebre
Creuer Mediterrani
Pirineu català
PortAventura
Viatges d´esquí
Viatges internacionals

DESCOBREIX
NATURJOVE

Barcelona

Astúries

Descobreix la ciutat amb un recorregut lúdicdidàctic:

Aquesta comunitat autònoma ofereix una multitud de possibilitats perquè combinis visites a
paratges naturals amb activitats esportives i
multiaventura que faran que no oblides mai el
teu viatge de final de curs.

- Les Rambles, el mercat de la Boqueria.
- El Barri Gòtic.
- Plaça Sant Jaume.
- Gaudí: La Sagrada Família, Parc Güell.
- Tour Camp Nou.
- El Port.
- L'Anell Olímpic.
- El dia de tornada, eixida de l'hotel i passem el
dia a Port Aventura. Dinar al Parc.

La nostra oferta:
- Els llacs de Covadonga.
- Passeig a cavall.
- Descens en canoa (Rio Sella).
- Visita Oviedo i Gijón.
- Visita Cangas d'Onís i Covadonga.
- Llagar de sidra.
- Aquari de Gijón.

Madrid

Granada

Podem trobar diferents plans per fer durant el
viatge de final de curs, des de conèixer el Madrid
cultural, l'històric, el lleure i la multiaventura.

Què proposem?

Què proposem?
- Visita guiada: Porta del Sol, Palau reial,
L'Almudena, Cibeles...
- Excursió Parc Warner.
- Tour Bernabéu.
- Musical Rey León.
- Zoo Aquarium.
- Museu del Prado.
- Parc del Retiro.
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- Visita Alhambra, palau i jardins del
Generalife.
- Coneixerem el barri de l'Albaicín, bressol del
flamenc i la porta granadina.
- Tour centre històric.
- Catedral.
- Coves del Sagrament.
- Mirador de Sant Nicolau.
- Serra Nevada.
- Parc de les ciències.

33

Alacant - Tabarca

València

Coneixerem Alacant amb un passeig per la seua
història i l'illa de Tabarca, important reserva marina del litoral alacantí.

Ciutat mediterrània descobrirem la seva història,
cultura i gastronomia.

- Castell de Santa Bàrbara.

- Visita al nucli antic de la ciutat.

- Activitats Parc de l'Ereta.

- Ciutat de les Arts i les Ciències.

- Visita al nucli antic.

- Oceanogràfic, dormir a taurons.

- Museu dels pessebres.

- Hemisfèric.

- Excursió amb vaixell a Tabarca.

- Bioparc.

- Excursió amb vaixell pel port Alacantí.

- Terra Mítica.

- Activitats nàutiques.
- Passeig turístic tramvia El Campello.

- Visita al Parc Natural de l'Albufera passeig amb
barca.

- Terra Mítica.

- Activitats nàutiques a la platja.

Terol

Mallorca

Descobreix les millors experiències de la ciutat
Mudèjar.
– Centre històric.

Sinònim de platges, natura i activitats aquàtiques que completarem amb recorreguts per
la ciutat i l'illa.

- Dinòpolis, parc temàtic de dinosaures.

Descobrirem:

- Albarrasí.

- El nucli antic.

- Valdelinares.

- La catedral de Santa Maria.

Per això us proposem:

- El castell de Bellver.
- Parc aquàtic “Aqualand”.
- Coves del Drach.
- Porto Crist.
- Cala sa Calobra.
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Delta de l'Ebre
i PortAventura
És un territori apassionant ple d´activitats i enclavaments naturals on gaudir i conèixer la desembocadura de l´Ebre
Oferim:
- Creuer riu delta
- Circuit Quads
- Descens de barrancs
- Bicis a Via verda
- Visita Parc Natural dels Ports

Pirineu Català
Descobrirem el Pirineu lleidatà i el parc nacional d'Aigüestortes mitjançant la realització
d'un complet programa de multiaventura, que
permetrà el coneixement d'aquest meravellós
entorn natural.
- Descens de barrancs
- Ràfting
- 4 X 4 per descobrir el Parc Natural.
- Ruta a cavall.
- El dia de tornada visitarem PortAventura.

- Pesca tradicional
- Visites culturals
- Gaudirem d´un dels parcs temàtics més
emblemàtics d´Europa visitant PortAventura.

Creuer Mediterrani

Viatges d´esquí

Despertar cada dia en una ciutat, en un país,
converteixen aquesta forma de viatjar en una

Organitzem viatges a la neu a les millors pistes

experiència divertida i inoblidable.

- Grandvalira (Andorra).

Ciutats que coneixerem:

- Formigal-Panticosa (Aragó)

- Gènova

- Javalambre-Valdelinares (Terol), a 140 km de
València.

- Palerm

- Serra Nevada.

- Mallorca
- Tunísia

Inclou:

- Roma.

- Classes dʻesquí amb monitors especialitzats.

- Barcelona

- Material + forfets
- Animació nocturna monitors Naturjove.
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Viatges
internacionals
Els nostres viatges de final de curs per Europa
inclouen una àmplia varietat de destinacions i programacions.
Monitors acompanyants
24 hores especialitzats a
cada destinació, que supervisaran el desenvolupament del programa.
Explica'ns el teu viatge
ideal i comencem a
planejar-ho junts.

Què inclouen
tots els nostres
viatges?
Monitors Naturjove 24H.
Allotjament amb pensió
completa.
Hotels de 2-3*, hostels cèntrics i apartaments en habitacions múltiples pels participants.
Assegurança de viatge.
Ajuts en paperetes/rifa per
finançar el viatge.
Atenció 24 hores durant el
viatge.

+34 608 52 95 44
viatges@naturjove.es
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@naturjovegrup
@naturjove
Naturjove

Naturjove.es

