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1. LA IMPORTÀNCIA DEL TURISME DE NATURA 

El gaudi de la natura i dels paisatges és el primer motiu de viatge a nivell mundial, i 
segons CBI, el turisme de natura constitueix el 20% dels viatges internacionals i es centra 
principalment en: 

 L’observació de paisatges naturals 
 Flora i fauna 
 Estil de vida dels residents en entorns naturals 

Inclou un ampli ventall d’activitats de baixa intensitat com ara visites a espais naturals, 
senderisme/muntanyisme, passejades en diferents tipus d’embarcacions, acampada, 
cabanes al bosc, etc. 

Per comprendre l’impacte econòmic que té aquest tipus d’activitat és interessant fer 
referència a l’estudi publicat el febrer del 2015 a la revista científica PLOS Biology 
promogut per WWF (World Wildlife Fund) i realitzat per investigadors de les universitats 
de Princeton (USA) i Cambridge (Regne Unit), amb el títol de “Walk on the Wild Side: 
Estimating the Global Magnitude of Visits to Protected Area”. link 

Segons aquest estudi, el gaudi de la natura sobretot en àrees protegides, s’ha reconegut 
com el servei cultural ecosistèmic més rellevant, però tot i la seva magnitud global i 
importància econòmica no acaba de tenir el reconeixement que es mereix. L’estudi es 
basa en la recopilació durant 10 anys (1996 a 2007) de dades de 556 parcs o espais 
naturals protegits d’arreu del món.  A partir d’aquestes dades es va fer una extrapolació 
pel conjunt d’espais protegits a nivell mundial (94.238 espais sense comptar els situats a 
l’Antàrtic, reserves oceàniques, espais molt petits o alguns en què no està permesa 
l’entrada de visitants). 

Les dades són concloents. Els parcs naturals de tot el món reben aproximadament 8 mil 
milions de visitants anuals, dels quals 3,8 mil milions als espais europeus i 3,3 mil als de 
Nord-Amèrica.  Aquestes visites generen un impacte econòmic de 600 mil milions de 
dòlars l’any, però només es destinen 10 mil milions a assegurar-ne la seva protecció. 

Les conclusions dels autors són que la inversió destinada a la conservació és totalment 
insuficient. És a dir, aquesta inversió insuficient en la conservació dels espais significa un 
risc econòmic molt important.  

En aquesta mateixa línia, la UICN ha demostrat  que augmentar el nombre de visitants a 
àrees protegides pot ser una eina eficaç per millorar l'administració, els ingressos i el 
desenvolupament de les comunitats que hi viuen, sempre que hi hagi sistemes de gestió 
que funcionin correctament. 

Segons l’estudi Global Report on Adventure Tourism link, editat conjuntament per 
l’Organització Mundial del Turisme i ATTA (Adventure Travel and Trade Association, 
organització que agrupa més de 1000 empreses de tot el món): 

- El turisme d’aventura ha crescut de forma exponencial i ja representa el 20% del 
total de viatges internacionals (i continua creixent). 
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- El turisme relacionat amb l’esport i l’aventura té més demanda que oferta. 

- La cadena de distribució turística és complexa i això genera un major benefici en 
l’economia local.  

- El màrqueting va en 3 direccions: operadors especialitzats, resta d’empreses del 
sector i client final. 

1.1. Què entenem per turisme de natura? 

Segons el Pla de Foment del turisme de natura als espais naturals protegits link és aquella 
modalitat de turisme que té per motivació general estar en contacte amb la natura,  i 
utilitzen el medi amb finalitats i motivacions diverses: 

- Per a la realització d’activitats físiques i esportives (turisme actiu i d’aventura) 

- Per gaudir, observar i conèixer els valors i recursos propis dels espais naturals com 
la fauna, la flora, els hàbitats, els paisatges (ecoturisme). 

- Per relaxar-se gaudint d’uns espais i paisatges de qualitat (turisme d’esbarjo) 

 

 

Cal tenir present, però, que el perfil del turisme de natura va evolucionant i creix l’interès 
per la descoberta global dels entorns dels espais que es visiten, seguint les tendències i 
l’evolució del turisme actiu/d’aventura que la ATTA defineix.  
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Turisme d’aventura és el viatge (de més de 24 hores i menys d’un any) que inclou al 
menys 2 dels següents 3 elements: 

 Activitat física de baixa o alta intensitat. 
 Entorn que permet la interacció amb la natura. 
 Immersió cultural i/o aprenentatge. 

Tot i que la definició de turisme d’aventura només requereix de 2 d’aquests 3 
components, els viatges que incorporen els tres punts són els que permeten als 
turistes l’experiència més complerta.  

Els viatges poden incloure activitats molt diverses, des d’activitats físiques molt extremes 
com escalada, trekking o espeleologia, fins a d’altres més suaus com senderisme, 
bicicleta, caiac, observació del medi marí, etc. fins a activitats d’aprenentatge com 
educació ambiental, cursos o participació en activitats culturals i festives. Aquestes 
últimes estan més interrelacionades amb el tercer element d’immersió cultural. 

Dins aquest component cultural, la gastronomia i el producte local hi juga un paper cada 
vegada més predominant. Així en un estudi realitzat per aquesta mateixa associació,  
Taste the Adventure:  

- 71% dels productes de turisme actiu incorporen alguna experiència 
gastronòmica. 

- Els productes amb un component gastronòmic més intens que ofereixen els 
operadors, tenen un preu molt més elevat. 

- Show cookings i visites a cellers, destil·leries… són les activitats més sol·licitades, 
segons operadors i agències de viatges. 

1.2. Una activitat que està creixent als mercats europeus 

Arreu d’Europa l’interès per aquest tipus d’activitat augmenta segons els estudis de 
comportament vacacional que periòdicament realitza la Comissió Europea – 
Eurobaròmetre.  

Les visites a amics i familiars i el turisme de natura continuen com a 2n i 3r motiu per a 
l’elecció del destí, malgrat que a països com Holanda els entorns naturals són ja el 1r 
motiu d’elecció. 
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Motius per anar de vacances 

 

La última edició es va realitzar el 2016 per l’empresa TNS Political & Social Network a 
partir de més de 30.000 entrevistes telefòniques (per mòbil i fix) a residents en 28 països 
de la Unió Europea i a d’altres 5 no membres, que van sortir de viatge com a mínim una 
nit per motiu de vacances. 

Entre els principals països emissors de turisme cap a Catalunya, la motivació per les 
activitats de natura és la següent: Holanda (50% de respostes), Bèlgica (41%), França 
(37%), Alemanya (30%), i Regne Unit i Espanya (23%). 
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2. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DELS MERCATS EUROPEUS 
DE TURISME ACTIU I DE NATURA 

2.1. Perfil general del turista de natura europeu 

Segons CBI, plataforma d’intel·ligència de mercat del Ministeri d’Assumptes Exteriors 
d’Holanda, destaca les següents característiques:  

 52% dones d’entre 41 i 60 anys. 

 Moltes famílies amb fills menors de 18 anys. 

 Nivell socioeconòmic alt. 

 Sovint busquen poder fer activitats en família, incloent fins a 3 generacions. 

 Habitualment són grups reduïts. En el cas dels viatges de senderisme, els grups 
solen ser d’entre 12 i 16 persones. 

 Es busquen experiències autèntiques, a la vegada que connectar amb la població 
local del lloc que es visita.  

 Les famílies busquen experiències que els permetin evadir-se del dia a dia.  

 Senderisme, ciclisme (en les diverses modalitats) i  activitats nàutiques són les més 
demandades i amb un major potencial de desenvolupament. 

 La qualitat del medi natural és el factor principal per a escollir el destí de les 
vacances. 

 Utilització massiva d’internet i les xarxes socials. 

 Increment de la qualitat de l’allotjament i els serveis. 

 Creixement de la oferta amb destins emergents. 

 Tendència a realitzar més viatges de curta durada o “short breaks”. 

 Major sensibilitat en relació al medi ambient. Es busquen empreses “responsables”. 

 Augment de la professionalitat de les empreses proveïdores de serveis. 

 Aparició de cobertures de assegurances més complertes i accessibles per a un 
públic no professional de l’esport. 

 Els proveïdors no sols ofereixen “aventura”, també afegeixen “experiències”. 

 El futur passa per combinar diverses activitats en un mateix viatge: gastronomia, 
enoturisme, patrimoni cultural, artesania... 
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2.2. Particularitats dels mercats analitzats  

Mercat francès  

Persones d’entre 46 i 65 anys, en la mateixa proporció entre homes i dones, amb un 
poder adquisitiu mig-alt. Augmenta el nombre de famílies interessades en el turisme actiu 
i de natura.  

Mercat britànic  

Públic format principalment per parelles d’entre 30 i 55 anys, nivell sociocultural i 
econòmic mig-alt. El nombre de famílies interessades en el turisme actiu augmenten. Els 
productes han de ser atractius tant pels adults com pels nens.  

Mercat holandès 

Preferència per les activitats de trekking, BTT i rafting. Parelles d’entre 35 i 55 anys, amb 
educació superior i poder adquisitiu mig-alt. Tot i això, existeix una demanda creixent de 
viatges d’aventura per realitzar en família, amb integrants de totes les edats.  

Mercat espanyol 

Segons les dades de l’Observatorio del Ecoturismo de maig de 2018, el perfil del viatger 
d’ecoturisme té entre 35 i 49 anys i té estudis superiors. Viatja amb la parella i un 30% 
amb nens, en cotxe propi. Un 80% viatja més de 2 vegades l’any a espais naturals.  
També és molt alt el percentatge que contracten serveis de guiatge, però només un 5% 
de forma habitual i un 20% amb certa regularitat. Un 50% realitza despeses relacionades 
amb l’observació de la natura. A part de l’allotjament, la major part gasten menys de 
60€/persona mentre que un 5% del total realitza activitats amb preus/persona entre 60 i 
100 €.  

2.3. Estudi dels visitants de la R.N.C. de Boumort 

L’ecoturisme és una de les tres línies prioritàries de la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort, conjuntament amb la conservació i la  caça. 
 
Dins aquesta línia, les actuacions prioritàries per als gestors de la Reserva són les 
relacionades amb l’ús públic i l’atenció als visitants. Les principals tasques que realitzen 
són el desplegament de programes d’educació ambiental, la senyalització d’itineraris, 
l’edició de material informatiu i la gestió dels punts d’observació de fauna salvatge. 
 
Fruit d’aquestes actuacions els gestors de la Reserva han anat recollint dades sobre el 
perfil de visitants, que permeten disposar d’una radiografia de la situació actual. 
 
Les dades que s’han recollit estan relacionades amb les activitats que desperten major 
interès i per tant més volum de visitants en aquest espai. Són la brama del cérvol i 
l’observació de rapinyaires. 
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Pel que fa a la brama del cérvol, les dades més rellevants per aquest capítol de 
identificació de la demanda, que es van recollir l’any 2017 són les següents: 
 

 Durant la campanya d’informació de la Brama del cérvol, es van establir 2 punts 
d’informació situats a la proximitat dels refugis de Cuberes i de Boumort que van 
estar actius durant 8 dies del mes de setembre i 9 dies del mes d’octubre, amb un 
total de 324 hores de servei. 

 Es van comptabilitzar entre 276 i 293 vehicles que entraven a la Reserva entre 
setmana, per tant fora de les hores de servei dels punts d’informació. 

 El nombre total de visitants  comptabilitzats a través dels punts d’informació és de 
1.585 

 La major part, més del 80%, venen amb cotxe propi  
 Es va realitzar una enquesta per conèixer l’impacte econòmic que generen aquests 

visitants en la què es van recollir 73 qüestionaris que aporten la següent informació 
d’interès: 

o Per al 90% dels enquestats, Boumort ha estat el motiu principal de la seva 
visita al territori, concretament motivats per la brama del cérvol.  Cal tenir 
present que el 2017 va ser un any molt pobre en bolets, la qual cosa 
aquesta dada pot quedar una mica distorsionada, segons l’opinió dels 
gestors de la Reserva. 

o Pel que fa a la procedència,  
 25% són visitants locals (Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell), 

 47% de l’àrea metropolitana de Barcelona, 

 8% de la plana de Lleida 
  6% de la Catalunya Central 

  4% de les comarques de Girona 

 10% d’altres procedències 
o La despesa mitjana que realitzen els visitants és de 31,7 euros per 

persona i dia que en el cas dels que no fan pernoctació, és de menys de 
20 euros. 
Cal tenir en compte que en el cas del punt d’informació de Cuberes, la 
major part s’allotjaven en el refugi (amb una despesa inferior de entre 21 
i 40 €) mentre que en el cas de Boumort hi ha més diversitat 
d’allotjaments. 

El 51% de la despesa efectuada es fa en allotjament, el 39% en transport i 
manutenció, el 5% en comerç i el 5% restant en lleure i altres. 

o Per tant, la despesa estimada, tenint en compte tots els visitants, durant  
el període de la brama 2017 es situa entre 55.587 i 56.540 euros 
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2.4. Tendències que s’estan imposant que tenen una especial 
rellevància pels mercats de turisme de natura i actiu 

Tal com documenta el manual “Le tourisme tout naturellement”, s’està consolidant un 
canvi de valors  de la nostra societat que tendeix cap a la calma, el silenci, el temps, el 
medi ambient, la salut i la sostenibilitat. I aquest canvi de valors és crucial per al turisme. 
Els estudis d’hàbits de consum mostren el creixement del segment LOHAS. 
 
Segons CREST (Centre for Responsible Travel), els viatgers prefereixen empreses que es 
gestionin de forma «green» o «eco-friendly». Consideren que les empreses turístiques 
han de ser «sostenibles» igual que esperen tenir wifi gratuït o check-in online. El 66% dels 
consumidors estaria disposat a pagar més a marques que acrediten implicació en valors 
socials i mediambientals (2015, +11% sobre any anterior). 
 
 
Segons World Travel & Tourism Council, l’aposta cap a un model de desenvolupament 
més sostenible es pot considerar la base de la gestió de destins al segle XXI.  “Els propers 
20 anys es caracteritzaran per la integració en la gestió empresarial dels problemes 
generats pel canvi climàtic, donant suport a la transició a una economia baixa en 
carboni, reforçant la capacitat de resiliència a nivell local als efectes de l'escalfament 
global del planeta, promovent el valor dels viatges responsables i l'ecologia en la 
cadena de valor dels productes.” 
 
En aquest context, la Comissió Europea identifica que les tendències del turisme en el 
futur es caracteritzaran per: 

 demanda d‘experiències saludables i singulars, en entorns sostenibles;  

 disseny de productes dirigits a uns objectius molt més segmentats; 

 model de turisme i mobilitat alineats amb la lluita contra el canvi climàtic;  

 estreta relació entre activitat física, salut i benestar, que afavoreix al turisme 
actiu;  

 aprofitar les grans oportunitats per comunicar i comercialitzar a gran escala a 
través de les TIC. 

 
Sobre l’evolució dels mercat de turisme actiu i de natura, és interessant tenir en compte el 
document publicat per ATTA (Adventure Travel Trade Association) “20 Adventure Travel 
Trends to Watch in 2018” sobre les tendències a tenir en compte per aquest segment de 
mercat. El document proposa als agents turístics implicats en la cadena de valor d’aquest 
producte la necessitat de continuar innovant els productes que ofereixen i el màrqueting, 
per diferenciar-se de les empreses que comercialitzen turisme de masses. 
 
Entre aquestes tendències destaquem les que hem considerat que poden estar més 
relacionades amb l’àmbit d’aquest estudi: 

 El turisme d’aventura continua en creixement, per tant: els destins necessiten 
monitoritzar la qualitat de les experiències que s’ofereixen i l’impacte ambiental 
que poden generar. Per això, és important conèixer experiències d’altres territoris 
de característiques similars. 
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 La inestabilitat crea canvis en els fluxos turístics, com s’ha evidenciat en molts 
destins els últims anys. 

 Els “bots” seran els protagonistes dels nous serveis d’atenció al client. Es tracta 
d’aquesta nova tecnologia que permet disposar d’un assistent virtual que respon 
a les preguntes i demandes i alhora té capacitat d’aprendre, en funció de les 
interaccions amb els usuaris. Petits operadors estan començant a implementar  
una primera fase dels “bots” a través d’assistents virtuals. La Generalitat de 
Catalunya ha posat en marxa aquesta tecnologia @gencatbot  per explicar 
notícies a la ciutadania a través de Telegram. 

 La realitat virtual es convertirà en una de les grans eines de màrqueting i també en 
un component més de l’experiència turística a través de centres d’interpretació, 
museus, allotjaments, espais de lleure... 

 El “Solo Traveler” continua creixent: no es tracta únicament de solters, sinó de 
persones que no comparteixen els seus interessos de lleure o els períodes de 
vacances amb les seves parelles. 

 L’experiència local és “el més innovador” en turisme d’aventura: Cada vegada més 
el lema “like a local” s’imposa en les propostes de visita a ciutats i destinacions de 
tot tipus. El contacte amb els locals, compartint activitats, festes, gastronomia, 
aprenentatge, etc. és un element cada vegada més apreciat. 

 El fenomen “slow” impacta també en les destinacions de turisme d’aventura. En la 
mateixa línia, el lema “slow” s’està imposant en les propostes de descoberta del 
territori. No es tracta només de com arribar i moure’s sinó d’una filosofia més 
àmplia que significa dedicar temps a gaudir del que s’observa i no només 
“col·leccionar” llocs visitats.  

 La cerca de salut, benestar i creixement personal, tendència a l’alça, també en la 
configuració dels itineraris. Aquests elements no són el principal motiu d’elecció 
d’un destí, però estan creixent. Apareixen noves activitats com els “banys de 
bosc”, sessions de meditació, creixement personal, ioga... com a complement de 
l’activitat principal. 

 Augment del turisme de rutes o “trail tourism”; per això, l’àmbit territorial de les 
experiències turístiques és molt variable. Des de propostes d’observació de fauna 
que incorporen espais situats a distàncies considerables, fins a l’interès per rutes 
de senderisme, ciclisme... sempre de llarg recorregut. 

 Productes dirigits exclusivament a dones. 

 Intensificació de productes d’hivern, que ha permès que destins molt aïllats del 
nord d’Europa tinguin una nova capacitat per atreure visitants. 

 Evitar els risc de la massificació turística «overtourism» i/o manca de visitants  
(massa crítica)  «undertourism». 

 Aproximació integral al desenvolupament turístic, és a dir, en el moment de 
promoure la creació de productes turístics, és important formular una estratègia 
integral que, entre d’altres, inclogui una planificació a llarg termini, estratègies de 
capacitat de càrrega, accessibilitat en transport públic, seguiment d’indicadors de 
gestió i d’impacte. 
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3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE PER LA PROMOCIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES D’OBSERVACIÓ DE FAUNA 

CBI, com s’ha esmentat, és una plataforma de intel·ligència de mercat del Ministeri d’Afers 
Estrangers d’Holanda publica regularment estudis i informes dels mercats de turisme 
actiu i de natura dels principals països OCDE. Aquests informes estan destinats a donar 
suport a empreses i entitats de països en vies de desenvolupament, però  l’anàlisi que fa 
de les principals característiques d’aquests mercats i les recomanacions per la 
comercialització de productes són molt interessants també pel nostre país.  

Per la redacció d’aquest apartat els hem tingut en compte, especialment les de turisme 
actiu i de natura, observació de fauna i observació d’aus. 

3.1. Definició del producte 

El turisme de natura es basa en experiències directament relacionades amb la natura. 
Gaudir de la natura és el principal motiu per viatjar. Es centra en el gaudi i observació de: 

 paisatges naturals, 

 flora i fauna 

 estils de vida de persones que viuen en ambients naturals. 
 

Inclou una àmplia varietat d'activitats "suaus", com ara l’acampada, el senderisme, les 
passejades en vaixell,  les visites a espais protegits, la observació de la vida silvestre... 
 
El CBI identifica sub-segments de turisme de natura  
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3.2. Perfil del visitant 

El perfil general d’aquest segment es caracteritza per tenir un nivell socioeconòmic i 
cultural alt i per ser uns viatgers experimentats. L'entorn natural dels llocs que visiten 
motiva aquests viatgers que els agrada conèixer i interactuar amb les comunitats locals 
que hi viuen. L’informe identifica tres grans tipologies, que són: 

Seniors 

El turisme de natura és especialment popular entre els europeus més grans, fent d'aquest 
el grup més gran. Tenen entre 50 i 70 anys d'edat i ja no tenen càrregues familiars.  Sovint 
són viatgers experimentats que gaudeixen d'entorns naturals i tranquils i busquen noves 
experiències. Busquen una bona  relació qualitat-preu i estan disposats a pagar més per 
experiències úniques. Generalment busquen estàndards de comoditat més alts que els 
grups d'edat més joves. 
 

Consells: 

 Centrar‐se en els viatgers sèniors, ja que és el segment més gran. 

 Destacar les característiques úniques i autèntiques del vostre producte en el vostre 
màrqueting. 

 Oferir guies bons  i coneixedors,  ja que aquest segment està molt  interessat en  la 
interpretació i educació ambiental. 

 Utilitzar  tant  internet com els mitjans  tradicionals per a  la promoció adreçada a 
aquest col∙lectiu. 

Viatgers adults 

El grup de viatgers amb edats entre 18 a 44 anys són el segon segment més gran per a la 
natura i el turisme ecològic. La majoria tenen molta experiència en viatjar i/o han treballat 
o estudiat a l'estranger. Cada vegada tenen més interès a explorar noves destinacions 
més allunyades. En destaquem dos grups: 
 
Disposen d’ingressos elevats i poc temps: 
Són professionals amb ingressos alts però amb poc temps per viatjar. Tenen 
majoritàriament entre 31-44 anys. Sovint viatgen en parella, encara que també hi ha un 
mercat de solters. Busca experiències inusuals d’"una vegada al llarg de la vida" i busquen 
integrar-se al màxim amb els llocs que visiten. El confort és important per a ells. 
 
Disposen de pressupostos diaris més petits, però molt temps:  
Aquest grup té entre 18 i 30 anys. Penseu en els motxillers i els viatgers de llarga 
distància. Els pressupostos diaris són reduïts, però viatgen durant llargs períodes de 
temps, entre un mes i un any. Prefereixen un allotjament més econòmic. Volen 
participar/implicar-se amb les comunitats locals i compartir  experiència i productes 
locals. Sovint combinen els seus viatges amb activitats de voluntariat en projectes 
comunitaris o de conservació. 
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Consells: 

 Combinar propostes d'allotjament i experiències, preparades conjuntament amb altres 
proveïdors locals.  

 Emfatitzar les experiències úniques d’ "una sola vegada a la vida " en la vostra promoció. 
 Oferir diferents opcions d'allotjament i activitats que puguin combinar-se. D'aquesta 

manera, els clients poden crear paquets de viatge personals que s’adaptin als seus 
pressupostos. 

 És interessant treballar amb organitzacions de voluntariat de confiança. 

Famílies amb nens 

Aquest és també un segment important i creixent. Les famílies són cada cop més exigents 
pel que fa a la relació qualitat/preu. Volen bones instal·lacions i un equilibri adequat de 
seguretat i diversió. Busquen propostes de vacances en les que puguin combinar diversió 
amb l'enriquiment cultural. Les vacances tot inclòs són especialment populars per la seva 
comoditat i control sobre les despeses. La consciència eco comença a l'escola, fent que 
els nens estiguin molt interessats en viatges ecològics. 

Consells: 

 Orientar-se a les famílies oferint un allotjament familiar. Per exemple, opcions 
d'habitacions contigües, un programa d’activitats per infants, un parc infantil, una 
piscina... 

 Empaquetar el vostre producte amb experiències memorables i a l’abast de la família. 
Incloure diversió, activitats educatives úniques i segures. 

 Oferir descomptes especials i preus tot inclòs per a les famílies.  
 El mercat turístic familiar és molt ampli. És recomanable treballar amb operadors 

especialitzats en vacances actives per famílies. 
 

Birdwatchers  

En el segment dels observadors d’ocells (birdwatchers) s’identifiquen tres grups específics. 

Twitchers 

Es tracte d’un petit segment del grup d’observadors d’ocells, generalment homes, que 
volen veure com més ocells millor. Per això porten el seu propi equip (binocles, telescopis, 
...) i viatgen grans distancies per afegir nous ocells a la seva llista. Aquests perfils de 
viatgers no es mostren gaire interessats en altres activitats.  

Casual birders  

Aquest segment representa gairebé 1/3 del total. El principal motiu del viatge no és veure 
ocells, sinó que solen ser viatgers interessats en activitats de natura i turisme actiu, que 
realitzen activitats d’observació d’aus si se’ls presenta l’ocasió durant els viatges.  
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Birdwatching enthousiasts 

Aquest segment representa gairebé la meitat de tot el grup d’observadors d’ocells. Solen 
ser grans apassionats de la natura i les aus i tenen un coneixement profund de la fauna 
del destí que visiten. Aquest grup viatja de manera més pausada que el grup de 
“Twitchers”, els agrada també gaudir d’estones de relax i d’altres activitats de tipus 
cultural.   
 

3.3. Requisits a tenir en compte a l’hora de preparar productes 
adreçades a aquests mercats 

Per als consumidors europeus d’aquesta tipologia de productes hi ha alguns aspectes que 
cada cop són més determinants en el procés de selecció que les empreses i les 
destinacions han de tenir en compte. Entre aquests, destaquem els següents: 

Paisatges naturals ben conservats  

Els viatgers europeus trien, sobretot, unes vacances naturals per gaudir d’entorns 
singulars, i en bon estat de conservació  Sovint, això és més important que el nivell de les 
instal·lacions. Els agraden els atractius naturals com cascades, parcs naturals i reserves. 

Consells: 

 Destacar els atractius naturals diferents i singulars de la zona en les accions de 
màrqueting.  

 Mantenir la qualitat del vostre entorn: és essencial per a la destinació, així com per a 
la sostenibilitat. 

 Donar informació als clients sobre com actuar de manera responsable amb l'entorn 
local i cultura. 

Qualitat de l’experiència d’observació   

Aquests tipus de viatgers volen gaudir de la natura i observar la fauna salvatge en els seus 
hàbitats naturals. Generalment prefereixen destins amb una amplia varietat d’espècies 
animals. La presència d’espècies úniques, icòniques o en risc d’extinció fa que aquests 
destins siguin encara més atractius. 
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Consells: 

 Oferir informació detallada de les diferents espècies d’animals que es poden trobar a 
la destinació, posant especial èmfasi en les espècies icòniques i en risc d’extinció.  

 Assegurar que la descripció del producte turístic es correspongui fidelment amb la 
realitat. Una bona idea és crear un calendari assenyalant les millors èpoques de 
l’any per veure certes espècies, i no garantir mai l’avistament d’espècies si no es té 
la seguretat de que es complirà.  

 
Sostenibilitat  

Els viatgers de natura generalment es preocupen per l’impacte del turisme sobre el medi 
ambient, prefereixen que el turisme tingui un mínim impacte social en els llocs que 
visiten. Volen que els diners que gasten beneficiïn directament els llocs que visiten i a les 
comunitats que hi viuen 

Consells: 

 Mostrar què fa la vostra comunitat amb els diners que obté del turisme. Per exemple, 
invertint en projectes de conservació i educació o en la creació de llocs de treball a 
la comunitat.  

 Incorporar pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, com ara: 
aixetes i dutxes d’estalvi d’aigua, cuines solars, productes locals, ús d’energia solar... 

Professionalitat dels guies  

Per oferir productes turístics de fauna excel·lents, és imprescindible un gran coneixement 
dels ecosistemes, la flora i la fauna existent al destí. Per això, els guies locals han de ser 
grans coneixedors del medi, saber quins llocs són segurs i quins no, saber reaccionar en 
cas d’emergències, adaptar-se a les diferents èpoques de l’any, situacions 
meteorològiques... 
 

Consells: 

 Oferir serveis de guies professionals, que tinguin estudis i coneixements amplis sobre 
el medi i, si poden ser locals, encara millor.  

 Assegurar que els guies locals tinguin un bon nivell d’idiomes, oferint diverses 
alternatives en funció de l’idioma i perfil del client.  

Allotjament autèntic  

Per a la majoria dels viatgers europeus, l'autenticitat és més important que el luxe. Els 
agraden allotjaments singulars, petits, gestionats per gent local i preferiblement integrats 
la naturalesa i la cultura del llocs. No obstant això, cada vegada són més exigents pel que 
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fa als estàndards d'instal·lacions i comoditat. Valoren els equipaments nets, ben 
mantinguts i llits còmodes, amb una bona oferta gastronòmica. 
 

Consells: 

 Donar als establiments d'allotjament el look i la sensació de la vostra zona. 
 Destacar els elements autèntics de l'allotjament en el vostre màrqueting. 
 Per atraure viatgers ecològics, destacar els elements sostenibles del vostre 

allotjament. 
 Per obtenir més informació sobre ecolodges, consulteu The International Ecotourism 

Society 

Pel que fa a allotjaments per birdwatchers:  

 Convertir l’allotjament en “birder-friendly” per exemple instal·lant nius, fonts d’aigua, 
“menjadores”, posant a disposició guies d’ocells de la zona...  

 Oferir diferents opcions als clients d’aquest perfil.  
 Emfatitzar sobre el fet de ser un allotjament “birder-friendly” en les accions de 

marketing. 

Seguretat 

La salut i la seguretat són importants pels viatgers ecològics europeus i sovint s’informen 
sobre la seguretat de la destinació. Els vehicles i l'allotjament també han de ser segurs. Els 
guies haurien de tenir bon coneixement, i han de saber quins llocs són segurs per visitar i 
quins no. 

Consells: 

 Prestar atenció a les mesures de seguretat. 
 Per exemple, els operadors turístics haurien de verificar regularment vehicles i equips.  
 Treballar amb guies experimentats que coneguin bé la vostra àrea. 
 Els establiments d'allotjament haurien de disposar de mesures de seguretat: detectors 

de fums, extintors, sortides d'emergència, kits de primers auxilis i assistència mèdica 
durant les 24 hores. 

Flexibilitat 

Els viatgers europeus busquen, cada cop més, experiències de vacances individuals. Volen 
aprofitar al màxim les seves vacances. Exigeixen itineraris més flexibles, que s’adaptin a les 
seves demandes. No obstant això, encara valoren la seguretat i els beneficis d'un paquet. 
Els operadors de turisme poden oferir paquets de vacances flexibles amb components 
estàndard i opcionals. Amb aquests components els clients poden crear unes vacances a 
mida. 
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Consells:  

 Ser flexible en la oferta.  
 Oferir productes a mida, donant als clients l'opció de construir el seu propi paquet 

turístic. 

Activitats complementàries  

La majoria d’europeus interessats en turisme de natura també s’interessen en realitzar 
altres tipus d’activitats durant els seus viatges, especialment les relacionades amb la 
cultura local. Aquestes activitats poden ser visites a llocs emblemàtics, activitats 
d’aventura a espais naturals com caiacs o trekking, excursions i activitats històriques i 
culturals. El contacte i interacció amb la població local també representen una part 
important dels viatges.  

Consells: 

 Combinar les activitats de turisme de natura amb altres propostes de tipus cultural, 
rutes de senderisme, gastronomia o altres activitats pròpies del territori. 

 Involucrar la comunitat local i els valors culturals en les propostes, per exemple amb 
visites a artesans, comunitats locals, festivitats...  
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4. EXEMPLES DE PRODUCTES DE TURISME D’OBSERVACIÓ DE 
FAUNA 

4.1. Metodologia d’anàlisi dels productes  

L’anàlisi dels productes que proposen els operadors dels principals països europeus 
emissors de turisme de fauna és un indicador clau de quines són les tendències generals 
del mercat i permet una apreciació de les motivacions i hàbits de la clientela. D’aquesta 
manera, identificant els productes i experiències similars, s’analitza el dinamisme turístic 
que generen empreses i institucions que segueixen una línia similar a la de Boumort. Tot i 
que es pugui afirmar que la demanda canalitzada a través d’operadors és sovint 
minoritària, les seves motivacions i pautes de consum són representatius del conjunt. 
 
Per aquest motiu, una de les primeres tasques que s’ha realitzat ha estat la preparació 
d’una fitxa de l’operador que incorpora adreça, tipologia, principals característiques dels 
productes que ofereix i destinacions de la programació, entre altres. 
 
De la mateixa manera, una fitxa de cada producte seleccionat identifica de forma sintètica 
quins són els tipus de productes i experiències turístiques que es proposen, a quin tipus 
de públic van adreçades, com estan organitzades les empreses que les ofereixen, què està 
inclòs en el paquet i com contractar-les.  El contingut de la fitxa ha estat el següent: 
 

 Agència que organitza la ruta. 
 País al qual pertany l’agència 
 Ruta: Títol de la ruta en l’idioma original.  
 Enllaç. Link al web on es promou el producte 
 Descripció: Traducció de la ruta al català i/o comentaris per contextualitzar-la. 

Sempre que sigui possible, amb les paraules utilitzades a la presentació. 
 Producte principal: Es tracta del producte principal que destacaríem d’aquesta ruta. 

S’han previst diverses opcions. 
 Productes associats: Se n’indiquen d’altres que hi puguin estar relacionats; per 

exemple, gastronomia si es fa alguna activitat d’aprendre a cuinar, cultura si es 
visiten monuments o senderisme, com a complement d’un de fauna.  

 País ruta: País en el qual transcorre la ruta. 
 Destinació: Regió o zona per on transcorre la ruta.  Només estan desglossades les de 

4 països: França, Espanya, Itàlia i Portugal.  En la resta de països, no s’indica res. Si 
interessa posar la zona específica, es comenta a observacions. 

 Tipus viatge: Es preveuen 4 opcions: 
o amb guia i sense guia 
o amb guia 
o individual sense guia 
o No indica 

 Nits: Per unificar criteris, s’indiquen les nits de durada del producte i no els dies. 
 Possibilitat d’allargar. 

o Opcions SI / NO INDICA si la ruta ofereix explícitament l’opció d’allargar 
l’estada, ja sigui continuant el producte que es proposa o amb alternatives 
de lleure i relax. 
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 Tipus de client: S’han previst 6 opcions:  
o adults majoritàriament 
o adults 
o viatges amb nens/famílies 
o dones 
o sèniors 
o nens i joves (colònies) 

 Allotjament: Tot i que de vegades és multiresposta, s’ha preferit indicar únicament 
l’allotjament principal en cas que n’hi hagi més d’un durant el trajecte.  A 
observacions es pot afegir la informació complementària. En cas que hi hagi 
diverses opcions, se’n tria una i la resta s’indica a observacions 

 Tipus de pensió: Es refereix al règim alimentari.  
 Itinerància: S’han previst 3 opcions, per saber si les rutes comporten un canvi continu 

d’allotjament o no. 
 Dificultat: S’han previst 5 opcions, en funció del grau de dificultat de les activitats que 

indica cada operador. 
 Tipus terreny: Es refereix a la zona on es fa l’activitat: des de litoral a alta muntanya. 

Hi ha 8 opcions predeterminades. 
 Espai protegit: S’entra aquesta opció únicament si en la ruta s’indica explícitament. Si 

sabem que sí que hi és i no s’indica, es pot incloure a Observacions. 
 Mesos: Es marquen els mesos en els quals s’ofereix la ruta, sense considerar si és 

durant tot el mes o únicament alguns dies. 
 Moneda: S’ha previst en euros, lliures o dòlars americans. 
 Preu: S’indiquen com a màxim 3 preus, en funció de les temporades. 

o Preferiblement preu Standard, és a dir, en habitació doble compartida, i 
serveis únicament de terra, sense vols o transport des de l’origen.  Si ho 
inclouen, s’especifica a observacions. 

o En cas d’opcions de dos allotjaments, es tria el preu només d’un i s’indica a 
observacions: s’ofereix possibilitat d’allotjar-se en altres tipus 
d’allotjaments, a preus diferents. 

 Itinerari: Distància i/o durada dia per dia (km o milles) o en temps (hores) en el cas 
de senderisme o cicloturisme. A més d’un apartat de notes a cada un dels dies, per 
indicar una breu descripció del que es fa.  

 Imatges: La fitxa inclou un parell de fotos, de les que mostra l’operador.  
 Observacions 
 S’ha incorporat informació d’utilitat: aspectes sobre els quals es vol atreure l’atenció 

dels clients potencials i consideracions específiques com a producte d’observació de 
fauna. Si es disposa d’aquesta informació:  

 Espècies principals de fauna que s’observen 
 Equipaments específics del territori que s’utilitzen: observatoris (hides), miradors, 

plafons interpretatius, centres d’interpretació, etc. 
 Material que aporta l’empresa: 4x4 adaptats per a l’observació de fauna, prismàtics, 

telescopis, guies de camp, fitxes d’identificació d’espècies, etc. 
 Desplaçaments interns: 4x4, bus, a peu, en bicicleta 

 
En la fitxa model també es van incorporar els dos punts següents, però la informació al 
respecte ha sigut menys abundant –i, en alguns casos, inexistent.  
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 Mesures per evitar impactes de l’activitat en la fauna: distàncies mínimes de 
seguretat, punts d’observació regulats, silenci durant l’observació, adhesió a algun 
codi de bones pràctiques, acords amb organismes de gestió de l’ENP, etc.  

 Instruments de contribució a la conservació de la natura i altres temes de 
sostenibilitat del producte: % del preu del producte destinat a projectes de 
conservació, col·laboracions amb estudis de seguiment d’espècies, accions de 
compensació de CO2, visitor’s payback, certificacions de sostenibilitat turística, etc. 

 
Primer s’han identificat touroperadors especialitzats en turisme de fauna i/o 
birdwatching, senderisme, natura, ecoturisme i descoberta. L’anàlisi d’aquests productes 
permet conèixer qui són els seus clients, quins tipus d’activitat realitzen, quina és la 
imatge que transmeten els operadors sobre la zona que visiten (paraules clau, activitat 
principal i associades). 
 
Aquesta informació i la forma en què es dissenyen i comuniquen els productes és una 
guia que pot ser d’utilitat per als establiments i empreses locals, en la configuració 
d’ofertes atractives adreçades a aquests i altres mercats. Concretament, s’han identificat i 
s’analitza el contingut de 17 productes que mantenen certa relació amb el projecte que es 
vol dur a terme a Boumort, a partir d’una selecció prèvia de 40 productes de 26 empreses 
i operadors diferents. 

4.2. Productes analitzats 

Algunes de les característiques que comparteixen aquests 17 productes són les següents: 

 Inclouen un guia que t’acompanya i completa l’experiència amb explicacions que 
enriqueixen el viatge. Solen ser experts i amants de la fauna i el territori, així que 
els comentaris t’apropen a la realitat i fan el viatge més íntim, com si anessis amb 
un amic. Molts reviews recalquen la proximitat amb el guia.  

 Molts operadors són petits, ja que es centren en oferir un producte de la zona on 
estan establerts, amb guies locals i assessorament a l’hora de recórrer el territori.  

 Majoritàriament, els allotjaments són hotels/establiments rurals de categoria mitjana, 
amb algun alberg, hide o wild camping, sempre enfocat a la millor manera 
d’observar la fauna. Molts ofereixen itinerància de més allotjaments per conèixer en 
un sol viatge diferents tipus de fauna o escenaris. 

 El tipus de client més habitual són adults, ja que són productes amb un objectiu 
concret que exigeix perseverança i seny. No obstant això, hi ha algun producte 
dirigit a famílies (normalment incorporen un vehicle de transport).  

 La majoria de productes estan disponibles tot l’any, tot i que alguns –degut a factors 
externs com la hivernació dels animals, el període d’aparellament o les condiciones 
meteorològiques– es concentren en mesos o períodes concrets.  

 La dificultat de les rutes és baixa, ja que l’objectiu principal no és el 
trekking/senderisme, sinó més aviat l’observació de fauna que es deriva de les 
caminades en entorns naturals.  

 L’opció més comú és la de viatge que inclou allotjament i esmorzar; no obstant això, 
el règim alimentari s’ajusta a les necessitats del producte i varia en funció del tipus 
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de ruta. Alguns ofereixen opció de pícnic i altres esmorzar i sopar perquè la part 
central del dia quedi lliure a la voluntat dels clients.  

 La majoria de productes tenen lloc a Espanya, ja sigui d’operadors nacionals o 
europeus, tot i que també n’hi ha a França, Polònia, Sud-Àfrica i Finlàndia. 
 

La relació de productes que s’han seleccionat és la següent: 
 

Agència/operador Nom del producte Observacions del producte 

AUDOUIN BIRDING 
TOURS - Espanya 
(Tarragona) 

Birds and Bears in 
Northern Spain 

Es visitaran hides on es poden 
utilitzar telescopis per observar els 
ossos amb seguretat. 

Destinos 
Manchegos - 
Espanya (Daimiel) 

Entreparques Lagunas de 
Ruidera Tablas de Daimiel 
y Cabañeros 

Ruta pensada perquè es gaudeixi dels 
parcs naturals i nacionals de la 
província de Ciudad Real. 

Discovering 
Doñana  - Espanya 
(Huelva) 

Excursión privada de día 
completo 

Grups d'1 a 4 persones. Inclós: vehicle 
4 × 4, conductor-guia, 
prismàtics, telescopi, guia de camp.  

Tarannà Viatges - 
Espanya 
(Barcelona) 

Viaje a Sudàfrica en 
familia 

Producte familiar que permet 
conèixer la Ciutat del Cap i els seus 
atractius per a nens, així com la Ruta 
Jardí. 

Wildlife Spain - 
Espanya 
(Barcelona) 

Tour oso y lobo Sierra de 
Culebra y Fuentes del 
Narcea, Degaña e Ibias 

Possibilitat de llogar el material 
d'observació + guia WWS. Visita al 
millor bosc atlàntic del continent 
europeu: el de el Bosc de Muniellos. 

Wildwatching Spain 
- Espanya (León) 

Fin de semana de 
observación de berrea 
para dos personas 

Dos dies consecutius d'observació de 
la brama del cérvol, el bram potent 
dels mascles i les seves disputes  per 
racons preciosos de la Cordillera 
Cantábrica i els Pirineus. 

Destinations 
Merveilles - França 

Bisons, loups et dauphins 

Originalitat de la ruta gràcies a la 
riquesa d'una regió entre el mar i la 
muntanya. 

Reserve Des Monts 
d'Azur - França 

Safaris guidés en calèche 

Tenen safaris d'1 dia en carro + 
paquets amb allotjament dins la 
reserva. Circuit pensat per apropar la 
fauna als més petits. 

Zigzag Randonnées 
- França 

Pyrénnées : animaux et 
fleurs des pyrénées en 
famille 

Cada dia està centrat en un animal o 
tema diferent. Flexible quant a 
activitats a fer.  Propostes d'altres 
visites i activitats complementàries. 
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NABU Reisen 
Birdingtours - 
Alemanya 

Vogelparadiese in 
Spanien 

Producte pensat per a professionals 
ornitòlegs o aficionats a l'observació 
de fauna. Mida del grup: fins 7-15 
persones. 

Nature Trek - 
Regne Unit 

Nature Photography - in 
the Spanish Pyrenees 

Pràctica i comprensió de la càmera, 
observació d'ocells i animals, pícnics i 
passejades per paisatges 
espectaculars. 

Explore! - Regne 
Unit 

Brown Bear Week end 

Cap de setmana llarg localitzant 
animals salvatges en un indret 
recòndit de Finlàndia, Lentiira. Una de 
les nits en un hide. 

Responsible Travel 
- Regne Unit 

South Africa and 
Swaziland Safari 

Safari pensat per a famílies, però amb 
diverses opcions per escollir. 

Walks Worldwide - 
Regne Unit 

Walking with Bears 

Es posa en valor l'exclusivitat de 
passar per zones normalment 
restringides als turistes. I el fet que és 
un viatge de senderisme on potser es 
veuran ossos o el seu rastre. 

SNP 
NATUURREIZEN - 
Holanda 

Ebrovallei en Pyreneeën 
volgereis 

Paisatges únics a les estepes dels 
Monegros i a les gorgues de la Sierra 
de Guara, varietat de la flora 
mediterrània i d'alta muntanya, guies 
de viatges d'aus SNP que saben molt 
bé on cal anar. 

Wild Poland - 
Polònia 

Bison Safari 

Visitar el bosc de Białowieża 
(Patrimoni de la Humanitat), observar 
el bisó europeu en el 
seu hàbitat natural, seguir el 
recorregut dels llops a l'hivern, entrar 
en contacte amb la part més 
tradicional de 
la Polònia Oriental i visitar el casc 
històric de Warsaw. 

Transfrontier Parks 
Destinations - Sud-
àfrica 

Berg to Bush Trail 

Guanyadors del WTM World 
Responsible Tourism Awards com a 
Tour-operador el 2017. 
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4.3. Anàlisi de productes: Similituds i diferències amb la Reserva 
de Boumort 

A continuació exposem un extracte dels operadors i productes analitzats que inclou 
similituds o diferències respecte als productes turístics de la zona de Boumort. 
 
Audouin Birding Tours és una empresa petita amb seu a Tarragona fundada per Cristian 
Jensen i especialitzada en birdwatching. Ofereix viatges de tot tipus centrats en 
l’avistament d’ocells, sobretot a Espanya i al Marroc. Treballa amb col·laboradors, d’entre 
els quals destaquem Jaume Soler, de l'empresa DÀURICA. Mostren una actitud oberta 
envers propostes de clients per adaptar les rutes..  
 
El producte que s’ofereix, Birds & Bears in Northern Spain, consisteix en l’observació 
d’ocells i ossos al Parque Natural de Somiedo i als Picos de Europa. Aconsellen que es 
dugui a terme durant el mes de setembre, que és quan els ossos recol·lecten fruits 
vermells i fruita per passar l'hivern; l’avifauna hi és abundant i variada. Es visitaran 
miradors amagats on es poden utilitzar telescopis per observar els ossos amb seguretat. 
De les set nits, les primeres són en albergs i refugis i les tres últimes en un hotel familiar al 
poble muntanyenc d'Espinama.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: el tipus de fauna és diferent, però també s’utilitzen 
hides. L’operador és molt proper i pot programar fàcilment a la zona del Pallars.  
 
Destinos Manchegos és una empresa petita, jove i de tracte personalitzat que organitza 
viatges, escapades o visites guiades per la terra de Don Quixot. Tenen la seu al poble de 
Daimiel, envoltat d’una riquesa que es veu reflectida en productes com sortides en kayak, 
visites guiades d'observació de flora i fauna a diversos parc de la zona. Pertanyen a 
l'Associació de Turisme Actiu de Castella-la Manxa "Descubrenos.es" i al Quixot 
Convention Bureau - Ciudad Real; des del 2007 gestionen "Divinum Vitae". L’empresa està 
vinculada a una de les concessions de Cabañeros. 
 
El producte que s’ofereix, Entreparques: LAGUNAS DE RUIDERA + TABLAS DE DAIMIEL + 
CABAÑEROS, pretén agrupar en un mateix cap de setmana tres dels parcs més importants 
de Castella – La Manxa. De la mateixa manera, gràcies a les visites en tot terreny el 
producte resulta accessible a tot tipus de públic i es pot convertir en escapada familiar. Es 
pernocta en un hotel simpàtic de 3 estrelles, Doña Manuela, per entrar en contacte amb 
la vida castellano-manxega.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: tipus d’empresa i producte relacionat als que es 
programen actualment a Boumort, tot i que la fauna difereix. Hem escollit aquest 
producte per l’interès d’agrupar més d’un parc en un pack de diversos dies que, en el cas 
del Pallars, podria ser amb el Parc natural de l’Alt Pirineu i amb el Parc nacional 
d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.  
 
Discovering Doñana és una empresa petita amb seu a El Rocío que des de 1990 
gestiona excursions en tot-terreny pel Parque Nacional de Doñana i la comarca, ja siguin 
de naturalesa, fotografia o d’observació d’aus. Ofereixen tres tipus de tours: de mig dia 
(5h), de tot el dia (10h) o en grups (variable). Els guies s'adapten a les necessitats dels 
clients: pot ser una visita familiar tranquil·la o un servei especialitzat amb un guia expert 
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que parla anglès. Cal tenir en compte que les aus varien molt en funció de l'estació (es 
recomana no visitar el parc a l'estiu). Els llocs d’interès natural i ornitològic que rodegen 
Doñana son les serres del nord, les maresmes costeres, les llacunes interiors i els camps 
del Valle del Guadalquivir.  
 
El producte que ofereixen, Excursión privada de día completo, té una durada de 10 hores i 
no inclou pernoctació. Es visita Andalusia, els boscos i aiguamolls del nord del Parc 
Nacional de Doñana, els arrossars de Isla Mayor i altres llocs d'interès. El públic a qui es 
dirigeix és aficionats a l’observació de fauna i fotografia i es recomana que els grups 
siguin d’1-4 persones. El preu per a 3 persones és de 225€ i cal pagar 85€ més per 
persona extra. El tour inclou el vehicle (Land Rover Defender de 6-8 places, Land Rover 
Freelander de 5 places o un vehicle més gros), una guia de camp, un conductor-guia, 
prismàtics i telescopi. El preu no inclou dinar.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: també es tracta d’una empresa local que organitza 
els productes, molt semblant a les que actuen a la zona de Boumort. 
 
Tarannà és una agencia de viatges gran especialitzada experta i pionera al món dels 
viatges per tot el món, responsables i adaptats a les necessitats de cada client. Viatges 
d’aventura, solidaris, ètnics, safaris, culturals, trekking, centrats en arquitectura, viatges 
d’autor, de nuvis, etc. Els viatges programats a Espanya es centren en l'aventura i la 
naturalesa, sobretot a Astúries i a Andalusia. Compromís de sostenibilitat amb la societat i 
el medi ambient. Disposen del distintiu Etiqueta Responsable de Asociación + 
Responsables. Tenen associada una agencia de receptiu http://incomingbarcelona.net, 
amb productes de dia o curta estada. 
 
El producte que s’ofereix, Viaje a Sudáfrica. En família, és un safari familiar de 12 dies molt 
complet centrat en l’observació de fauna de la reserva d’Amakhalai Knysna i en la 
coneixença de Ciutat del Cap i els atractius per a famílies que ofereix. Proposta original 
des del punt de vista familiar, d’observació d’animals exòtics i d‘experiència única.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: les diferències són notables respecte a la destinació 
però, en canvi, és interessant com es presenta un producte d’observació de fauna per a 
famílies. De la mateixa manera, l’agència que ho programa té un bagatge important en 
temes de turisme sostenible i és a prop, amb seu a Barcelona. Ofereixen sortides curtes 
de dia per a afiliats al seu Club (per exemple, un parell de sortides la tardor de 2018 a 
Boumort, coincidint amb la brama: www.taranna.com/prepirineo-tierra-berrea-aves-rapaces.  
 
Wildlife Spain és una empresa petita amb seu a Barcelona centrada en l’observació d’aus 
i animals salvatges a la península Ibèrica (Monfragüe, Astúries, Doñana, Andalusia, Sierra 
de la Culebra, etc.). Ofereixen la possibilitat de veure els “BIG FIVE” (els Cinc Grans animals 
ibèrics): linx, llop, os, àguila imperial i voltor negre. Els seus tours promouen un turisme 
pròxim, sostenible, de qualitat i exclusiu, ja que ofereixen experiències úniques dins 
finques privades dels Parcs Nacionals i altres espais naturals protegits. Són membres de 
The International Ecotourism Society, Pure Life Experiences i TOFT, al mateix temps que 
gestionen una web més internacional, www.ecowildlife.es. 
 
El producte que s’ofereix, TOUR OSO Y LOBO - Sierra de Culebra y Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias, s’adreça sobretot a ornitòlegs aficionats a l’observació de fauna i a la 
fotografia. Ofereixen quatre dies en una reserva de la biosfera que amaga el millor bosc 
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atlàntic del continent europeu: el bosc de Muniellos. També s'hi poden veure altres 
animals a part del llop ibèric i l'os bru: cérvols, cabirols, senglars, àguiles reals... Es 
pernocta en allotjaments rurals. El preu inclou guies locals i naturalistes, transports i 
transferències i material d’observació.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: a part de la fauna principal també hi ha observació 
de cérvols, cabirols i ocells. El tipus de terreny manté algunes similituds amb Boumort. 
L’operador també té la seva seu a Barcelona.   
 
Wildwatching Spain és una agència de viatges espanyola especialitzada en turisme de 
naturalesa, birding, trekking o wildlife art. Dissenyen rutes ecoturístiques i temàtiques, així 
com viatges a mida i per empreses, tallers de fotografia de fauna i paisatge, rastreig de 
fauna i senderisme i fotografia. El públic a qui es dirigieix solen ser adults; operen 
principalment a Espanya, però també a Noruega, Finlàndia, Escòcia, Índia, la Patagònia i 
parcs nacionals d'USA. 
 
El producte que s’ofereix, Fin de semana de observación de berrea para dos personas, es 
centra en l’experiència d’observar la brama del cérvol acompanyats de guies 
professionals, ja sigui a Boca de Huergano (León) o a Vielha (Lleida). El producte compta 
amb 3 excursions guiades al Parque regional de Picos de Europa i al Pirineu. Els grups 
s’han de dividir en 6 persones per distribuir-se en vehicles; el transport es duu a terme en 
tot terreny i també es pot disposar de material. Es pernocta en hotel i el moment idoni 
per observar aquest fenomen és entre setembre i octubre.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: paral·lelismes pel que fa al tipus de fauna i producte 
que s’ofereix.  
 
Destination Merveilles és una agència petita especialitzada en excursions guiades o 
autoguiades de llarga distància per la Riviera, la Provença, Cinque Terre, la Vallée des 
Merveilles i el parc Nacional de Mercantour. Grups petits de 5 a 15 persones, garantia de 
turisme professional, de qualitat i proximitat. Alt respecte pel patrimoni i el medi ambient 
(distintiu de Turisme de Qualitat i Marque Esprit Parc National). Pertany a l'associació 
"Sentiers croisés". 
 
El producte que s’ofereix, Bisons, loups & dauphins, és una proposta original que barreja 
mar i muntanya per tal que s’entri en contacte amb els prehistòrics cavalls de Prjevalski, 
l'imposant bisó d'Europa i el llop, sense oblidar el gran nombre de mamífers marins que 
viuen al Mediterrani. Quatre nits pel Parc nacional del Mercantour, el Parc regional dels 
Préalpes d'Azur i el santuari marí del Pélagos en família per observar la fauna d’una 
manera responsable i sostenible.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: en aquest cas l’operador –tot i ser local– no és 
expert en observació de fauna, més aviat en activitats a la natura. És interessant per la 
seva relació amb la col·laboració amb el Parc natural on s’ubica, així com l’originalitat del 
producte mixt de mar i muntanya (a Boumort es podrien buscar alternatives amb 
activitats d’observació de fauna a zones fluvials o d’embassaments).  
 
Tal com indica el seu nom, Réserve Biologique des Monts d'Azur és una empresa petita 
situada al territori del Haut-Thorenc que organitza excursions senzilles per gaudir d’un 
entorn verd i ple d’animals amb tota la família. La tipologia d’activitats és la següent: 
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aventura, benestar, pausa, esdeveniment privats, científic o brama. Al tractar-se d’una 
reserva d’animals excepcional, molts dels productes estan relacionats amb la fauna, tot i 
que també compten amb safaris a peu o amb carreta (estiu) o amb raquetes o trineu 
(hivern), cabanes d’observació, piscina natural, mur d’escalada... Especial atenció a la 
fauna i a la sostenibilitat: projectes en marxa d'experiències pilots per establir un 
ecoturisme responsable. 
 
El producte que s’ofereix, Safaris guidés en calèche, consisteix en un recorregut en carreta 
d’una hora en busca d’animals emblemàtics com el bisó o el cavall de Przewalski. Pensat 
principalment perquè els nens es puguin apropar a la fauna de la Reserva Natural, els 
guies realitzen diverses parades que ajuden a comprendre el rol d’aquests herbívors dins 
el manteniment de la biodiversitat. Durant la primavera també es veuen cervatells 
amagats rere les seves mares i bisons nounats; durant la tardor, en canvi, es pot ser 
testimoni de la brama del cérvol, dels combats entre bisons mascles o de l’aparellament. 
Possibilitat d’allargar, ja sigui al restaurant o amb els allotjaments de què disposen. 
 
Diferències/similituds amb Boumort: empresa local d’interès per la seva relació amb la 
Reserva biològica de Monts d’Azur, que és una de les que es van presentar en un primer 
moment per l’acció A2.1 d’anàlisi de territoris de característiques similars.  
 
Zig Zag Randonnées és una agència de viatges petita amb seu a París que ofereix viatges 
de recorreguts de trekking o de senderisme arreu del món, preferentment en zones poc 
turístiques o salvatges on impera la natura. Funcionen amb molts treballadors externs: 
guies, corresponsals, acompanyants... Públic principalment adult tot i que existeix l’opció 
de circuits per a famílies. Alguns productes a Catalunya, sobretot a la zona de Pirineus. 
 
El producte que s’ofereix, Animaux et fleurs des Pyrénées en famille, és una molt bona 
opció per observar la fauna i la flora dels Pirineus en família a través d’un circuit original 
de senderisme per la zona de Val d’Azun i Gavarnie. Cada dia es centra en un animal o 
“tema” diferents i a partir d’aquí es programen activitats relacionades amb l’ecoturisme i 
l’observació d’aus per tal que els més petits entrin en contacte el món de la natura, 
sempre acompanyats d’un guia naturalista. Es combinen dies sencers amb altres de 
“petite journée”. Els grups són de 5 a 14 persones i la dificultat varia en funció del nivell 
general. Allotjament en hotel de 2 estrelles durant 5 nits i possibilitat de dormir en alberg, 
sempre a pensió completa. Opció de transport local i de préstec de material.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: com en el cas de l’operador Destinations Merveilles, 
la seva programació es centra en el turisme de natura de forma genèrica però, per altra 
banda, aquest producte adreçat a famílies combina el senderisme, l’observació de fauna i 
altres activitats de coneixement de la zona.  
 
NABU - Reisen Birdingtours és una agència alemanya petita especialitzada en 
birdwatching i fauna amb seu a Heitersheim i activa des del 2002. Ofereix productes 
centrats sobretot en birdingtours, però també activitats associades com caiac, bicicleta i 
senderisme. Participa i col·labora en projectes solidaris: Plantació d'arbres al Parc Nacional 
La Tigra, Honduras; compromís amb la preservació de les aus. Opera a tot el món, però la 
majoria de productes són a Europa (bona oferta a Alemanya), s’adreça a tot tipus de 
públic: familiar, adult, expert, individual o sènior.  
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El producte que ofereix, Vogelparadiese in Spanien, consisteix en una ruta de 9 dies 
centrada en l’observació d’aus pel Parque Nacional de Doñana, la Devesa extremenya i el 
Parc Nacional de Monfragüe. Amb grups reduïts, un guia expert i dos allotjaments a mitja 
pensió (un a Trujillo i l’altre a El Rocío), aquesta proposta es centra en la fotografia i 
l’observació especialitzada d’aus de la mà de Roberto Cabo, un especialista amant de la 
natura i els animals. La dificultat és baixa i és possible allargar.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: s’ha triat aquest operador per la seva rellevància al 
mercat alemany d’observació de fauna i per la diversitat de públics als quals es dirigeix. El 
producte, ornitològic, manté semblances amb la fauna que atrau a molts visitants a 
Boumort. 
 
NatureTrek és una agència de viatges important amb seu a Anglaterra que ofereix una 
gran selecció d’ofertes de viatge a la naturalesa guiats per experts. Els productes tenen 
personalitat i professionalitat i es centren en l’observació de fauna arreu del món; el 
programa inclou birdwatching, tours botànics i observació d’animals salvatges com 
balenes o tigres, tot i que també ofereixen trekking, creuers d’expedició per tot el món o 
tours de conservació. Al Mediterrani: Espanya, França, Itàlia i Grècia. A Espanya: Mallorca, 
Menorca, Canàries, Andalusia, Picos d'Europa etc. A Catalunya: ruta pels Pirineus.   
 
El producte que s’ofereix, Nature Photography - in the Spanish Pyrenees, consisteix en 8 
dies dedicats a la pràctica de fotografia d’ocells, insectes i flora salvatge pel Pirineu 
aragonès (Gola de Biniés, Berdún i la Vall de Hecho). El públic a qui va dirigit són 
aficionats a la fotografia de natura, ja que el guia és expert en fotografia i la zona, amb un 
perfecte domini de l’anglès. L’allotjament és una casa d’hostes típica de la regió a pensió 
completa.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: operador d’observació de fauna rellevant al Regne 
Unit. El producte, de fotografia, és comparable als que es programen actualment a la 
zona de Boumort i del Pallars.  
 
Explore! és una agència de viatges important amb seu al Regne Unit que ofereix una alta 
varietat de productes d’aventura i relacionats amb la natura arreu del món, sobretot a 
Europa i al Mediterrani. Malgrat que els productes van adreçats principalment a adults 
tenen una secció de vacances actives per a famílies; entre les ofertes més habituals 
destaca el ciclisme (també a països com Tanzània), el trekking per zones muntanyoses i 
costaneres i vacances autoguiades o amb grups reduïts. Les vacances relacionades amb 
l’observació de fauna compten amb un apartat important a la web. És una de les grans 
agències de turisme de natura en què els temes de sostenibilitat hi són més visibles. 
 
El producte que s’ofereix, Brown Bear Weekend, consisteix en un cap de setmana llarg 
localitzant animals salvatges en un indret recòndit de Finlàndia, amb especial interès en 
l’os bru. Els grups són de 8 a 14 persones, que van de la mà d’un guia expert tant en 
l’exploració del bosc, com de la fauna silvestre com en l’hàbitat dels ossos. S’entra en 
contacte amb la regió de Kianuu, famosa per la seva bellesa salvatge. L’allotjament és 
senzill i una de les nits es fa en un hide. També incorpora un dia lliure amb activitats 
proposades com kayak o senderisme.  
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Diferències/similituds amb Boumort: empresa que ja treballa a la zona del Pallars Sobirà 
amb un producte de vacances actives per a famílies. En canvi, el producte és a una zona 
diferent però podria encaixar amb el tipus de productes de Boumort i del Pallars.  
 
Responsible Travel és un portal de turisme responsable que ofereix més de 1000 destins 
de vacances a partir d’operadors especialitzats en aventura, turisme cultural i vacances en 
família. La seva política es basa en un turisme responsable i respectuós i ofereixen l’opció 
de fer donatius quan pagues el viatge. Els productes d’Espanya es centren en cicloturisme 
i senderisme, però també n’ofereixen d’ecoturisme i observació de fauna. 
 
El producte que s’ofereix, South Africa and Swaziland Safari, consisteix en 17 dies de ruta 
per a famílies a mode d’introducció als parcs nacionals i plens de fauna que recorren la 
Rainbow Route. Es combinen excursions amb vehicles de safari i pernoctacions a llocs 
típics que hi afegeixen emoció. El punts forts són la possibilitat de veure els animals del 
Kruger National Park de molt a prop, passejar-se per paisatges increïbles com el del 
Tsitiskama National Park i disposar de guies molt ben qualificats. Safari compromès amb 
el turisme sostenible. 
 
Diferències/similituds amb Boumort: en la tria d’operadors i productes s’ha volgut donar a 
conèixer aquest portal per l’interès en la comercialització de productes enfocats a un 
turisme sostenible. Malgrat les diferències entre la destinació i Boumort, la presentació 
del producte escollit és seductora i assimilable pel que fa a la manera d’exposar els de 
Boumort.   
 
Walksworldwide és una empresa petita i independent amb seu a un poble d’Anglaterra 
que ofereix excursions de trekking i excursions de qualitat a les grans destinacions de 
turisme del món (autoguiades o en grup). També ofereixen assessorament i assistència 
pràctica en cas que vulguis planificar el teu propi viatge. La majoria de productes són a 
Europa (França, Itàlia. Grècia, Espanya), però també n’hi ha a Àsia, Àfrica, Orient Mitjà i 
Amèrica.  
 
El producte que ofereix, Walking with Bears, consisteix en 8 dies per Eslovàquia per veure 
l’os dels Carpats a través d’un itinerari únic i exclusiu que barreja l’observació de fauna i el 
trekking. La dificultat és alta i està pensat per adults (grups de 4 a 8 persones); els punts 
forts són la possibilitat de passar per zones normalment restringides als turistes, així com 
els paisatges i la fauna de les muntanyes High Tatres i les seves gorgues. Es pernocta en 
hotel, pensió i cabanya amb mitja pensió. A l’hora d’observar la fauna es recalca que, en 
comptes d’esperar que apareguin els ossos, es rastreja i busca seguint petjades i rastres. 
 
Diferències/similituds amb Boumort: de nou no es tracta d’un operador especialitzat en 
observació de fauna, sinó de senderisme. Tot i això, el producte de caminar entre ossos és 
interessant perquè passa per zones normalment restringides al públic general. 
 
SNP és una agència holandesa important especialitzada en viatges actius i d’aventura, 
amb productes de birdwatching, senderisme, cicloturisme, ecoturisme i fotografia. Opera 
principalment a Europa, però també té productes a la resta del món (molts d’ells 
itinerants entre diverses zones). Es dirigeix a tot tipus de públic, ja sigui individual, amb 
grups o familiar. SNP està vinculada a ANWB (Automòbil Club d'Holanda). 
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El producte que ofereix, Ebrovallei en Pyreneeën volgereis, consisteix en 11 dies de ruta 
que comença al Delta de l’Ebre i acaba al Pirineu centrada en el birdwatching professional 
per 4 biòtops amb manuals, taules tècniques i equip. A més, el producte inclou rutes 
curtes de senderisme pels Monegros, les gorgues de la Sierra de Guara i Alquézar i bona 
part del curs del riu Ebre, passant per algunes zones que estan tancades al públic. El pack 
inclou guies experts i allotjament local, trasllats amb minivan i mitja pensió.  
 
Diferències/similituds amb Boumort: ens ha semblat important donar a conèixer la 
programació d’aquest operador holandès que treballa a Catalunya. Quant al producte, 
combina el Delta de l’Ebre amb una zona de Pirineus propera i similar a Boumort. 
 
WildPoland és una empresa petita creada per dos especialistes de la fauna que ofereixen 
tours en pack de 8-15 dies per gaudir de l’observació de fauna, possibilitat d’assistir a 
festivals estacionals durant 7-9 dies o petites escapades de 4 dies per observar la vida 
silvestre. Disposen de 8 guies locals experts; els punts forts són els grups reduïts i la 
originalitat de rutes a zones verges de Polònia, on es pot veure el bisó europeu o els 
castors, rastrejar ossos, llops i linxs o bé visitar ciutats com Elk.  
 
El producte que s’ofereix, Bison safari, consisteix en 4 dies al Białowieża Forest, l’últim 
bosc natural de Silèsia on encara s’hi troben més de 500 bisons europeus en llibertat i 
Patrimoni de la Humanitat. El pack inclou allotjament confortable, menjar típic al poble de 
Białowieża i guies experts en fauna. En funció de l’estació varia l’oferta del safari: a l’estiu 
es poden fer excursions en bicicleta i, a l’hivern, rastrejar el llop a la neu. Els grups són de 
4 a 11 persones, nens han de tenir un mínim de 15 anys  
 
Diferències/similituds amb Boumort: empresa local de dimensió reduïda que actua en una 
zona de Polònia que també ha estat recomanada com a model de bones pràctiques per 
part dels gestor de la reserva de Boumort. El producte es combina amb altres activitats, 
segons la temporada.  
 
Transfrontier Parks Destinations és una empresa sud-africana que treballa als Parcs 
Transfronterers de l'Àfrica Austral i altres àrees adjacents oferint productes de safari, 
d'estades culturals, allotjaments i rutes de fauna amb 4x4. També gestiona, comercialitza i 
opera instal·lacions d'hostaleria de propietat comunitària de la zona. El turisme sostenible 
és un dels seus pilars principals; de fet, van guanyar el WTM World Responsible Tourism 
Awards com a Tour-operador el 2017. Com a punt fort,  ofereixen productes amb 
empremta africana: safaris, allotjaments integrats en l'espai, estades culturals, rutes amb 
4x4 i experiències especials de fauna, de llegendes, gastronòmiques... 
 
El producte Berg to Bush Trail, consisteix en 4 dies de ruta amb 4x4 per parcs nacionals 
com Kruger National Park o les muntanyes Strydpoort. S’hi afegeix un punt d’aventura el 
wild camping i el creuament de rius: pur contacte amb el continent africà gràcies a factors 
més autèntics com llegendes i història, contacte amb gent local i la gastronomia regional. 
El preu s'indica en moneda local i ronda els 350 € (més barat si s'és resident). A més, es 
requereixen un mínim de tres vehicles. 
 
Diferències/similituds amb Boumort: la tria s’ha dut a terme pel fet que va rebre un premi 
tan prestigiós com el WTM World Responsible Tourism Awards com a Tour-operador el 
2017. A més, el producte incorpora temes de llegendes, un atractiu igualment rellevant a 
la zona del Pallars i de Boumort.  
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Agència/operador Nom del producte Observacions del producte

AUDOUIN BIRDING TOURS - Espanya (Tarragona) Birds and Bears in Northern Spain
El programa és durant el mes de setembre perquè és quan els ossos 
recol·lecten fruits per passar l'hivern. 

Destinos Manchegos - Espanya (Daimiel)
Entreparques Lagunas de Ruidera Tablas de 
Daimiel y Cabañeros

Empresa vinculada a una de les concessions de Cabañeros

Discovering Doñana  - Espanya (Huelva) Excursión privada de día completo
Grups d'1 a 4 persones, fan servir 4x4 de 6 - 9 places per desplaçar-se pel 
parc. Inclós: vehicle 4 × 4, conductor-guia,
prismàtics, telescopi, guia de camp. 

Tarannà Viatges - Espanya (Barcelona) Viaje a Sudàfrica en familia Es visita la reserva de Amakhala.

Wildlife Spain - Espanya (Barcelona)
Tour oso y lobo Sierra de Culebra y Fuentes 
del Narcea, Degaña e Ibias

També s'hi observen cérvols, cabirols, senglars, àguiles reals. 

Wildwatching Spain - Espanya (León)
Fin de semana de observación de berrea para 
dos personas

Possibilitat de llogar el material d'observació + guia WWS.

Destinations Merveilles - França Bisons, loups et dauphins
Entre els punts forts que destaquen: L’originalité du séjour avec 
l’observation des grands mammifères d’Europe

Reserve Des Monts d'Azur - França Safaris guidés en calèche
Tenen safaris d'1 dia en carro, a peu i en tineus + paquets amb allotjament 
dins la reserva

Zigzag Randonnées - França
Pyrénnées : animaux et fleurs des pyrénées 
en famille

Cada dia està centrat en un animal o tema diferent. Flexible quant a 
activitats a fer.  Propostes d'altres visites i activitats complementàries

NABU Reisen Birdingtours - Alemanya Vogelparadiese in Spanien Inclou vols, transferències i visites guiades.

Nature Trek - Regne Unit Nature Photography - in the Spanish Pyrenees
S'observen ocells, flors silvestres i insectes, a part de paisatges 
espectaculars.

Explore! - Regne Unit Brown Bear Week end
Una de les nits en un hide. El segon dia, lliure i es proposen activitats de 
kayak o senderisme

Responsible Travel - Regne Unit South Africa and Swaziland Safari S'ha triat aquest producte més per famílies però hi ha moltes altres 
possibilitats a triar

Walks Worldwide - Regne Unit Walking with Bears
Es posa en valor l'exclusivitat de passar per zones normalment restringides 
als turistes. I el fet que és un viatge de senderisme on potser es veuran 
ossos o el seu rastre.

SNP NATUURREIZEN - Holanda Ebrovallei en Pyreneeën volgereis Amb servei de transfer entre les diverses zones.

Wild Poland - Polònia Bison Safari

Transfrontier Parks Destinations - Sud-àfrica Berg to Bush Trail
Guanyadors del WTM World Responsible Tourism Awards com a Tour-
operador el 2017

http://www.audouinbirding.net/index.php?id=185
http://www.destinosmanchegos.com/entreparques-lagunas-de-ruidera-+_paquetesDetalle_91.html
http://www.destinosmanchegos.com/entreparques-lagunas-de-ruidera-+_paquetesDetalle_91.html
http://www.discoveringdonana.com/es/nuestras-excursiones/excursiones-donana/donana-privada-dia-completo/
https://www.taranna.com/viaje-a-sudafrica-familias/
https://www.wildlifespain.es/copia-de-tour-oso
https://www.wildlifespain.es/copia-de-tour-oso
https://www.wildwatchingspain.com/berrea
https://www.wildwatchingspain.com/berrea
http://www.destination-merveilles.com/tour/bisons-loups-dauphins-au-pays-dazur/
http://www.haut-thorenc.com/votre-sejour/nos-activites/les-randonnees-en-caleche/
http://www.zigzag-randonnees.com/2105/pyrennees-animaux-et-fleurs-des-pyrenees-en-famille.html
http://www.zigzag-randonnees.com/2105/pyrennees-animaux-et-fleurs-des-pyrenees-en-famille.html
https://www.birdingtours.de/extremadura-fruehjahr/
https://www.naturetrek.co.uk/website/tour.aspx?id=476
https://www.explore.co.uk/holidays/bear-watching-finland
https://www.responsibletravel.com/holiday/2902/south-africa-and-swaziland-safari
http://www.walksworldwide.com/holiday/walking_with_bears.html
https://www.snp.nl/reis/spanje/ebrovallei-en-pyreneeen-vogelreis
https://wildpoland.com/bison-safari-bialowieza-primeval-forest/
https://www.tfpd.co.za/4x4-trails/berg-to-bush


Codi 968

Nom AUDOUIN BIRDING TOURS

Adreça Partida Bochets

Codi Postal 43558

Població Freginals, Tarragona

País Espanya

Telèfon
649286086

E-Mail info@audouinbirding.net

Pàgina WEB www.audouinbirding.net

Productes
Birdwatching
Natura

Observacions
Origen 2005

Estructura de l'empresa Petita, 2-3 persones. Molt profesionals, han estat guies a altres agències.

Tipus de client Adults

Països als que opera Principalment Espanya, Marroc i Turquia (també Geòrgia i Àfrica)

Comercialització Selecció de productes ala web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Sí

Edita Newsletter sí (en anglès)

Observacions
- Seu: Freginals (Tarragona), a prop del Parc Natural dels Ports i del Delta de l'Ebre. Empresa fundada per 
Cristian Jensen i especialitzada en birdwatching.
- Ofereix un minibus (Mercedes Vito) amb finestres panoràmiques ideals per observar la fauna. Apartat amb 
fotografies amb diferents tipus d'ocells i apartat de testimonis amb opinions i fotos (última actualització de la 
versió catalana el 2009 i de l'anglesa el 2010).
- Idiomes de la web: català, castellà, anglès i danès. La presentació de l'empresa ("about us") només disponible 
en anglès. 
- Destins: Espanya (només a Monfragüe, Extremadura), Catalunya (Cap de Creus, Delta de l'Ebre, Els Ports, El 
Montsià, els Aiguamolls de l'Empordà) i Marroc; algunes ofertes a Geòrgia i a Turquia, viatges a mida. 
- Actitud oberta envers propostes de clients; s'adapten a l'hora de modificar la ruta, el calendari o els interessos.  
- Ordenen els productes per regions i per mesos. Opció de rutes de varis dies, de cap de setmana o de dia 
sencer [en aquest últim cas, el preu varia en funció de si és mig dia, (60€ per persona) o un dia sencer (120€ per 
persona); si el grup supera les 4 persones el preu baixa a 40€ per persona]. Es poden barrejar grups o fer 
excursions privades. 
- Presentació dels col·laboradors a la web, entre els quals Jaume Soler de l'empresa DÀURICA. 

http://www.audouinbirding.net


Fitxa Ruta
AUDOUIN BIRDING TOURS

País : Espanya

Ruta: 736 - Birds & Bears in Northern Spain
Enllaç: http://www.audouinbirding.net/index.php?id=185

Descripció: Avistament d'aus i ossos pel nord d'Espanya

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Birdwatching, Natura, Senderisme,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Otros Espanya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 7

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Pensió Completa 

Itinerància:  2 allotjaments Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: paisatge, ornitologia, fauna,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Arribada i allotjament al Parc Natural de Somiedo

2 Km. 00:00 A la cerca dels óssos!

3 Km. 00:00 Observació d'óssos.

4 Km. 00:00 Rius i prats.

5 Km. 00:00 Trasllat del Parc Natural de Somiedo als Picos de Europa.

6 Km. 00:00 Pics d'alçada alpins a Fuente Dé.

7 Km. 00:00 Ruta per les valls, rius i rierols dels Picos de Europa.

8 Km. 00:00 Dia de tornada. Possible parada a una gorga.

http://www.audouinbirding.net/index.php?id=185


Observacions
- Les rutes es duen a terme segons les indicacions de la Fundación Oso Pardo i els guardaboscs de la zona.
- Els allotjaments són rurals i es troben en ple parc natural. L'allotjament de les tres últimes nits és a un hotel 
familiar al poble muntanyenc d'Espinama. 
- No s'indiquen els kilòmetres ni la durada dels itineraris perquè el recorregut és amb cotxe. És un camp que 
s'omple només quan es fan activitats de senderisme o cicloturisme.
- No s'indica el preu del producte: és sota demanda. Tampoc apareix cap apartat de recomanacions (clima, roba 
adient, etc.).
- El programa és durant el mes de setembre perquè és quan els ossos recol·lecten fruits vermells i fruita per passar 
l'hivern. 
- Detalls del producte:

es preveu sortir a trenc d'alba i tornar al vespre. 
es visitaran miradors amagats on es poden utilitzar telescopis per observar els ossos amb seguretat.
es donarà informació sobre els rastres d'animals i sobre l'èxit que està tenint l'os a la regió. 
possibilitat de veure llops (no garantit), cérvols i isards.  
avifauna molt variada, des d'espècies forestals a espècies dels Alps molt buscades (cotolius, lànids, 
picots verds ibèrics, gaigs, raspinells, mallerengues emplomallades, bruels, cueretes torrenteres, 
merles d'aigua i moltíssimes papallones); llista completa a la web.
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Codi 1378

Nom Destinos Manchegos

Adreça http://www.destinosmanchegos.com/

Codi Postal 13250

Població Daimiel

País Espanya

Telèfon 926 850 371

E-Mail

Pàgina WEB http://www.destinosmanchegos.com/

Productes
Observació de fauna

Birdwatching

Senderisme

Turisme actiu

Natura
Cultura
Ecoturisme

Observacions
Origen 2001

Estructura de l'empresa Petita, no diu quant de personal té

Tipus de client Adults i nens

Països als que opera A Espanya a Castilla La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Toledo)

Comercialització Selecció de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Si

Punts forts Agència de viatges i empresa d'activitats, especialitzada en el turisme a la Manxa.

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Flickr 

Edita Newsletter No

Observacions

Ofereixen un tracte personalitzat, amb productes com sortides en kayak, visites guiades d'observació de 
flora i fauna a diversos parc de la zona (Parc Nacional de les Taules de Daimiel, Parc Nacional de 
Cabañeros, Parc Natural de les Llacunes de Ruidera, Parc Natural de la Vall d'Alcúdia i la Reserva de la 
Biosfera de la Manxa Humida), a la Motilla del Azuer, i fins i tot, escapades al Festival Internacional de 
Teatre. Les rutes programades van dirigides a singles, parelles, amics, famílies, associacions, col·legis i 
instituts o empreses.
Empresa jove que aposta per la innovació i la qualitat en els serveis. Té el segell de Compromís de 
Qualitat Turística, certificat pel SCTE (Sistema per a la Qualitat Turística Espanyola). Empresa vinculada a 
www.visitacabaneros.es.

El 2018 es troben a la primera fase de valoració per a la implantació del segell EMAS, amb la idea 
d'aplicar un pla de gestió i qualitat ambiental a l'empresa d'acord amb les normatives europees. (EMAS, 
ISO 14.001).

Han estat guardonats amb el Premi Regional de Turisme a la innovació en el sector turístic el 2006 i 
el Premi a la Promoció Turística concedit per l'Associació d'Empresaris CEPYME CIUTAT REAL, pel 
projecte "Excel·lències de la Manxa". 

http://http://www.destinosmanchegos.com/


Altres dades:
- Gestionen des del 2007 el sistema d'informació, assessorament i reserves de l'Associació de Turisme 
Enològic de Castella-la Manxa "Divinum Vitae".
- Pertanyen a l'Associació de Turisme Actiu de Castella-la Manxa "Descubrenos.es"
- Són membres del Quixot Convention Bureau - Ciudad Real
- Formen part del Club d'Ecoturisme a Espanya i estan adherits a la Carta Europea de Turisme Sostenible.



Fitxa Ruta

Destinos Manchegos

País : Espanya

Ruta: 767 - Entreparques: LAGUNAS DE RUIDERA + TABLAS DE DAIMIEL + CABAÑEROS
Enllaç: http://www.destinosmanchegos.com/entreparques-lagunas-de-ruidera-+_paquetesDetalle_91.html

Descripció: Visites 4x4 entre parcs naturals i nacionals: les Tablas de Daimiel, les Lagunas de Ruidera i 
Cabañeros

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Birdwatching, Descoberta, Natura,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Otros Espanya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 3

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  viatges amb nens 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Mitja pensió 

Itinerància:  1 allotjament Dificultat:  mitja-baixa 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  parc natural 

Paraules clau: paisatge, activitats per families, fauna,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

Itinerari (Tiempo total: 13hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 03:00 Arribada a l'hotel Doña Manuela de Daimiel.

2 Km. 04:00
Cal anar al Centro de Visitantes de Las Tablas de Daimiel per iniciar la Visita 
guiada en tot terreny pel Parque Nacional Tablas de Daimiel.

3 Km. 03:00
Descobrir Cabañeros per lliure i a la tarda realizar la visita guiada 4x4 pel 
Parque Nacional de Cabañeros.

4 Km. 03:00 Visita guiada en vehicle pel Parque Natural Lagunas de Ruidera.

http://www.destinosmanchegos.com/entreparques-lagunas-de-ruidera-+_paquetesDetalle_91.html


Observacions
Ruta pensada perquè es gaudeixi dels parcs naturals i nacionals de la província de Ciudad Real. El punt 
de trobada és el Centre de Visitants del Parc Nacional de les Tablas de Daimiel i els clients han d'arribar-hi 
pel seu propi peu.

El preu inclou:
- tres nits en una habitació doble a l'Hotel 3* Doña Manuela, mitja pensió. 
- visita guiada en tot terreny al Parque Nacional de Cabañeros.
- visita guiada en tot terreny al Parque Nacional Tablas de Daimiel.
- visita guiada en vehicle al Parque Natural Lagunas de Ruidera.
El preu NO inclou: desplaçaments ni cap altre servei no especificat al programa.

No s'indica el preu: cal emplenar el formulari de venta online.
*Empresa vinculada a una de les concessions de Cabañeros.
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Codi 1381

Nom Discovering Doñana

Adreça Av. de la Canaliega, s/n

Codi Postal 21750

Població El Rocío

País Espanya

Telèfon +34 620 964 369

E-Mail

Pàgina WEB www.discoveringdonana.com

Productes
Birdwatching

Observació de fauna

Itineraris en cotxe

Natura

Observacions
Origen 1990

Estructura de l'empresa Petita, 4 persones

Tipus de client Adults i famílies

Països als que opera Espanya

Comercialització Selecció de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat No

Punts forts Observació sostenible de la fauna i l'ecosistema del Parc de Doñana

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Linkedin    Pinterest 

Edita Newsletter Sí

Observacions

- Empresa que sorgeix d'un projecte d'una parella d'italians que van visitar el parc als anys 80 i van voler crear una estructura 
turística local que atengués les necessitats dels amants de la natura i els observadors d'aus.  Altres agències de 
viatges/operadors internacionals com Naturetrek, Ornitour o Birdingtours confien en ells  com a receptius per als seus clients. 
Compten amb l'aprovació de l'administració de l'Espacio Natural Doñana per realitzar les seves activitats. 

- Excursions i rutes en tot terreny de natura, fotografia i observació d'aus per Doñana i la regió. Excursions de mig dia (5h), de tot 
el dia (10h) o en grups (variable). El punt de partida sempre és El Rocío, no es recullen clients a cap altre localització. Els guies 
s'adapten a les necessitats dels clients: pot ser una visita familiar tranquil·la o un servei especialitzat amb un guia expert que 
parla anglès. Reserva a través de correu electrònic i pagament en metàl·lic o transferència. No s'accepten pagaments amb 
targeta in situ.

- No s'accepten mascotes. Web en anglès i castellà. 

- Secció actualitzada de testimonial son es ressalta la professionalitat i simpatia dels guies i la comoditat dels 4x4.

http://www.discoveringdonana.com




Fitxa Ruta
Discovering Doñana

País : Espanya

Ruta: 776 - Excursión privada de día completo
Enllaç: http://www.discoveringdonana.com/es/nuestras-excursiones/excursiones-donana/donana-privada-dia-completo/

Descripció: Excursió amb 4x4 pel Parc Nacional de Doñana per observar aus i fotografiar la natura

Producte Principal: Birdwatching

Productes Associats: Natura, Fotografia,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Otros Espanya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 0

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults majoritàriament 

Allotjament:  No inclòs en el preu Tipus pensió:  No indica 

Itinerància:  Sense pernoctació Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: ornitologia, guies, fauna,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

225.00

Itinerari (Tiempo total: 10hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 10:00 Excursió privada de tot el dia amb 4x4 pel Parc Nacional de Doñana.

http://www.discoveringdonana.com/es/nuestras-excursiones/excursiones-donana/donana-privada-dia-completo/


Observacions
Durada: excursió d'un dia complet (10h) sense pernoctació.

Zona: Andalusia. Boscos i aiguamolls al nord del Parc Nacional de Doñana, Arrossars de Isla Mayor i altres 
llocs d'interès.

Públic a qui es dirigeix: aficionats a l'observació de fauna i fotografia

Cal tenir en compte que les aus varien molt en funció de l'estació (es recomana no visitar el parc a l'estiu).  

Es recomana que el grup sigui d'1-4 persones. El preu per a 3 persones és de 225€ i cal pagar 85€ més 

per persona extra.

El preu inclou:

- un vehicle 4x4 (Land Rover Defender de 6-8 places, Land Rover Freelander de 5 places o un vehicle més 
gros)

- un conductor-guia, prismàtics, telescopi

- guia de camp.

El preu no inclou: dinar (opció de pícnic o bé restaurant local amb menú de 8/10€).
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Codi 1112

Nom Tarannà Viajes con Sentido

Adreça C/ Vallespir, 174

Codi Postal 08014

Població Barcelona

País Espanya

Telèfon 934 118 373

E-Mail taranna@taranna.com

Pàgina WEB www.taranna.com

Productes
Ecoturisme

Viatges general

Descoberta

Trekking/muntanyisme

Senderisme
Turisme rural

Observacions
Origen 1993

Estructura de l'empresa Empresa gran de 53 treballadors

Tipus de client Adults i família, grups

Països als que opera Ofereixen productes arreu del món

Comercialització Selecció de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Sí, compromís de sostenibilitat amb la societat i el medi ambient. Disposen del 
distintiu Etiqueta Responsable de Asociación + Responsables

Punts forts Ofereixen viatges a mida, viatges temàtics, de voluntariat , etc

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Google+    Flickr    Pinterest    Vimeo 

Edita Newsletter Sí, si t'apuntes al club de viatge

Observacions
- Gran agència de viatges amb seu a Barcelona especialitzada, experta i pionera en viatges per tot el món, 
responsables i adaptats a les necessitats de cada client. Viatges d'aventura, fotogràfics, de luxe, solidaris, en 
bicicleta, sostenibles, en família, ètnics, safaris, culturals, de trekking, centrats en arquitectura, viatges d'autor, 
de nuvis, etc. A tenir en compte: un antic col·laborador de Tarannà ha creat l'agència Creative Rural.
- Possibilitat d'apuntar-te al Club de Viajes Taranná i tenir certs avantatges. Tenen un blog de viatges actualitzat 
amb videoreportatges que resumeixen viatges, conferències i novetats. 
- Els viatges programats a Espanya es centren en l'aventura i la natura, sobretot a Astúries i a Andalusia. A la 
pròpia web destaquen: viatges en grup, en bicicleta, de fotografia, responsables i nòmades. 
- Han guanyat molts premis i reconeixements, per exemple: Premio Alimara 2018, Premio CETA a l'excel·lència 
turística el 2014, Premi Respon.cat a la trajectòria del compromís a la RSE com PYME el 2016 o etiqueta 
d'empresa socialment responsable el 2015.
- PUNTS FORTS: els viatges de turisme sostenible i responsable que fa referència a l'actitud del viatger envers 
el lloc i les persones. 

- Tenen associada una agencia de receptiu http://incomingbarcelona.net amb productes de dia o curta estada.

http://www.taranna.com


Fitxa Ruta
Tarannà Viajes con Sentido

País : Sud-àfrica

Ruta: 768 - Viaje a Sudáfrica. En familia. 
Enllaç: https://www.taranna.com/viaje-a-sudafrica-familias/

Descripció: Viatge per Sudàfrica de 12 dies en família

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Descoberta, Ecoturisme, Turisme actiu famílies,

País Ruta:  Sud-àfrica Destinació:  altres Resta Africa

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 11

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  viatges amb nens 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Només esmorzar 

Itinerància:  3 o més allotjaments Dificultat:  mitja 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  altres proteccions 

Paraules clau: paisatge, activitats per families, fauna,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

1820.00 1345.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Dia 1-4: vol i estada lliure a Ciutat del Cap.

2 Km. 00:00 Dia 5: recorregut per la costa fins a Mosselbay.

3 Km. 00:00 Dia 6-7: excursions i visites a Knysna.

4 Km. 00:00 Dia 8-10: safaris en 4x4 per Amakhala.

5 Km. 00:00 Dia 11: safari matutí i vol a Johannesburg.

https://www.taranna.com/viaje-a-sudafrica-familias/


Observacions
El viatge a Sud-àfrica inclou: bitllet d'avió (classe turista), lloguer d'un vehicle 4x4 de lloguer per la reserva 
d'Amakhala, allotjament i esmorzar a Ciutat del Cap, Mosselbay i Knysna, allotjament de pensió completa a 
la reserva d'Amakhala i als safaris. 

També es proporcionarà un dossier, així com assistència telefònica durant tota l'estança -sempre en 
castellà.

PUNTS FORTS: conèixer la Ciutat del Cap, una de les més boniques d'Àfrica i els seus atractius per a 
nens, així com la Ruta Jardí.

Cal destacar també la reserva de fauna d'Amakhala (lliure de malària) on trobem des de lleons a elefants 
i rinoceronts, i Knysna i la seva llacuna, separada del mar per monticles de gres. 

Safari compromès amb el turisme sostenible: apartat dedicat a l'interès envers la diversitat i el respecte. 

A la web es pot descarregar un PDF amb tota la informació desglossada i altres detalls rellevants amb 
alguns consells.  
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Codi 1374

Nom Wild Life Spain

Adreça Passatge Joan Casas, 2

Codi Postal 08013

Població Barcelona

País Espanya

Telèfon 93 485 66 91

E-Mail Formulari a la Web

Pàgina WEB https://www.wildlifespain.es/

Productes
Birdwatching

Observació de fauna
Fotografia
Natura
Descoberta

Observacions
Estructura de l'empresa Petita, no indica quantes persones hi treballen

Tipus de client Adults

Països als que opera Espanya

Comercialització Selecció de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Sí (comerç just, foment de la conservació de les espècies, turisme sostenible)

Punts forts Observació de fauna i ornitoligia especialitzat a Espanya

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Google+    Instagram 

Edita Newsletter No

Observacions

Empresa formada per amants de la natura i professionals en l'observació de fauna salvatge. Treballen 
directament amb proveïdors locals i practiquen un comerç just que fomenta la conservació de les espècies 
i un turisme sostenible. Ofereix tours/escapades ornitològiques dissenyats per a l'observació dels 
ocells ibèrics als ecosistemes amb més biodiversitat d'Europa, on hi conviu una fauna espectacular 
integrada en paisatges únics a l'abast del viatger naturalista. Gràcies a un acord amb els 
propietaris de finques privades dins els Parcs Nacionals i els gestors d'altres espais naturals 
protegits, les seves activitats proporcionen experiències exclusives i respectuoses, amb allotjaments 
rurals còmodes i amb encant.
Amb Wild Life Spain es poden veure els "Big Five", els Cinc Grans animals ibèrics: Linx, Llop, Ós, Àguila 
Imperial i Voltor Negre; també ofereixen tours de fauna salvatge i de birdwatching.

Pàgina web en castellà i anglès. Donen importància al turisme sostenible: és membre de The International 
Ecotourism Society, Pure Life Experiences i TOFT.  Gestionen una web més internacional 
www.ecowildlife.es.

http://https://www.wildlifespain.es/


Fitxa Ruta

Wild Life Spain

País : Espanya

Ruta: 766 - TOUR OSO Y LOBO - Sierra de Culebra y Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
Enllaç: https://www.wildlifespain.es/copia-de-tour-oso

Descripció: TOUR ÒS I LLOP - Observació de l'ós bru cantàbric i el llop ibèric per Astúries

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Birdwatching, Descoberta, Natura, Senderisme, Fotografia,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Otros Espanya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 3

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Allotjament rural Tipus pensió:  Mitja pensió 

Itinerància:  2 allotjaments Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  Reserva Biosfera 

Paraules clau: ornitologia, Àrea protegida, fauna, fotografia,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

490.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1

2

3

4

Km. 00:00 Arribada a Madrid i trasllat a la Puebla de Sanabria.

Km. 00:00 Visita a la Sierra de la Culebra i a Parque Natural de las Fuentes del Narcea. 

Km. 00:00 Recerca i observació de l'ós.

Km. 00:00 Última ullada a l'òs i retorn a Madrid.

https://www.wildlifespain.es/copia-de-tour-oso


Observacions
Dins del l'Espai Natural de la Sierra de la Culebra i el Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña i Ibias 
(Reserva de la Biosfera) hi ha conservat el millor bosc atlàntic del continent europeu: el de el Bosc de 
Muniellos.

Públic a qui va adreçat: aficionats a l'observació de fauna (ornitologia) i fotografia.

També s'hi poden veure altres animals a part del llop ibèric i l'ós bru: cérvols, cabirols, senglars, àguiles 
reals ...

Inclòs en el preu:
- 1 dinar de pícnic.
- Transport en vehicles per a l'observació (no indica de quin tipus de vehicle es tracta). 
- Binoculars i guies de camp per a ús en el viatge.
- Telescopi d'observació. Un per vehicle.

Hi ha un suplement individual en el preu de 125 € / pax.

S'ofereix possibilitat de reservar el transport des de Madrid en avió o en tren.
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Codi 1373

Nom Wild Watching Spain

Adreça C/ Solasierra, 8

Codi Postal 24900

Població Riaño

País Espanya

Telèfon
987740805 
609726444

E-Mail info@wildwatchingspain.com

Pàgina WEB https://www.wildwatchingspain.com

   

Productes
Observació de fauna

Fotografia

Ecoturisme
Birdwatching
Natura
Senderisme

Observacions
Origen 2011

Estructura de l'empresa 4 persones + 13 col·laboradors

Tipus de client Adults

Països als que opera Espais naturals a Espanya principalment, però també a Noruega, Finlàndia, Escòcia, 
Índia, la Patagònia i parcs nacionals d'USA.

Comercialització Selecció i venda de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Si

Punts forts Viatges d'observació de fauna i fotografia de natura

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Instagram     

Edita Newsletter Si

Observacions

- Agència de turisme de natura: observació del llop i l'os, aus ibèriques, entomologia, flora, etc. Fotografia i pintura de natura: llop, 
os, amagatalls. Wild Watching Spain gestiona hides fotogràfics i d'observació, menjadores, aguaits i senyalització a la Península 
Ibèrica. Tots els amagatalls són dissenyats i construïts per ells mateixos. Pàgina web en castellà i anglès.

- Dissenyen rutes ecoturístiques i temàtiques, punts d'observació d'aus i fauna en general, rutes per a observació de flora i 
disseny integral de productes ecoturístics per tot el món.

- Es fan viatges a mida i per empreses, tallers de fotografia de fauna i paisatge, rastreig de fauna i senderisme i fotografia.

- S'observen animals com: l'Os Bru, el Llop Ibèric, la brama del cérvol, el Linx Ibèric, el Gall Fer Pirinenc, el gat salvatge (el seu 
logo).

http://https://www.wildwatchingspain.com


Fitxa Ruta

Wild Watching Spain

País : Espanya

Ruta: 763 - Fin de semana de observación de berrea para dos personas
Enllaç: https://www.wildwatchingspain.com/berrea

Descripció: Cap de setmana d'observació de la brama per a dues persones

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Descoberta, Natura, Turisme actiu,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Catalunya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 2

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Només esmorzar 

Itinerància:  1 allotjament Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  alta muntanya Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: Àrea protegida, fauna, fotografia,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

280.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Arribada a l'hotel

2 Km. 00:00 Observació durant el dia de la brama del cérvol

3 Km. 00:00 Observació durant el matí de la brama del cérvol

https://www.wildwatchingspain.com/berrea


Observacions
Dos dies consecutius d'observació de la brama del cérvol, el bram potent dels mascles i les seves disputes 
pel dret a aparellar-se amb les femelles, per racons preciosos de la Cordillera Cantábrica i els Pirineus. 

Durada de cada excursió: 4 hores (pot variar en funció de l'activitat diària dels animals). Els horaris els 
determinen els guies, cal informar-se'n prèviament.

El producte es pot fer a Boca de Huergano (León, Parque Regional de Picos de Europa) o a Vielha (Lleida).

Inclòs en el preu:

- 3 excursions. 

- Guia qualificat de WWS.

- Transport en vehicle tot terreny. Màxim 6 persones per vehicle.

- S'ofereix la possibilitat de llogar el material d'observació per als dies del viatge: prismàtics o telescopi amb 
trípode, càmera de fotos i equip de digiscoping.

PUNTS FORTS: gaudir de l'espectacle de la brama sense presses i rodejat d'experts. 
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Codi 99

Nom Destination Merveilles

Adreça 10 rue des Mesures

Codi Postal 06270

Població Villeneuve-Loubet

País França

Telèfon 0033 493730907

E-Mail info@destination-merveilles.com

Pàgina WEB www.destination-merveilles.com

Productes
Senderisme

Esports Aventura

Ecoturisme

Natura

Trekking/Muntanyisme

Turisme rural

Observacions
Origen 1992

Estructura de l'empresa Petita (4 treballadors fixes i 10 guies acompanyants)

Tipus de client Adults, families i grups

Països als que opera França

Comercialització Selecció de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Posa de manifest el respecte al patrimoni i al medi ambient (distintiu de Turisme de 
Qualitat i Marque Esprit Parc National)

Punts forts Grups petits de 5 a 15 persones, garantia de turisme de qualitat, al ser una regió acotada 
garanteixen qualitat, professionalitat i proximitat.

Xarxes socials  Facebook 

Edita Newsletter No, però disposen d'un blog on pengen novetats

Observacions

- Seu: Parc Nacional de Mercantour a la Côte d'Azur.

- Operador local de senderisme especialitzat en la zona del Parc de Mercantour i entorn. A la seva 
web es presenta com a "agència especialitzada per a excursions guiades o autoguiades per la 
Riviera , la Provença, Cinque Terre, la Vallée des Merveilles i el parc Nacional de Mercantour". 

- Productes: senderisme amb i sense guia, llarga distància. Comercialització: Productes tipus fitxa 
"penjats" a la web, no hi ha catàleg. No ofereixen productes a Espanya però sí productes de senderisme 
itinerant entre Cotlliure i Cadaqués.

- Pertany a l'associació "Sentiers croisés", que agrupa diversos operadors francesos amb l'objectiu de 
millorar la qualitat dels serveis, el grau de satisfacció dels clients i l'eficàcia de les empreses a través 
de la producció conjunta d'alguns circuits que garanteixen un mínim de participants. Aquest treball en 
xarxa amb petites agències vetlla per conservar intacta la  identitat de cada una. 

http://www.destination-merveilles.com


Fitxa Ruta

Destination Merveilles

País : França

Ruta: 769 - Bisons, loups & dauphins
Enllaç: http://www.destination-merveilles.com/tour/bisons-loups-dauphins-au-pays-dazur/

Descripció: Bisons, llops i dofins. Excursió en família centrada en la fauna de Mercantour i la reserva 
biològica dels Monts d'Azur

Producte Principal: Senderisme

Productes Associats: Natura, Observació de fauna, Ecoturisme,

País Ruta:  França Destinació:  Provence- Côte d'Azur

Tipus de viatge:  individual sense guia Nits: 4

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  viatges amb nens 

Allotjament:  Refugi/alberg Tipus pensió:  Mitja pensió 

Itinerància:  3 o més allotjaments Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: paisatge, activitats per families,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

445.00 425.00

Itinerari (Tiempo total: 12:30hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 02:00 Visita al llop.

2 Km. 03:30 Parc Nacional del Mercantour.

3 Km. 03:00 Fauna de la Costa d'Azur.

4 Km. 00:00 Observació de bisons i cavalls de Prjevalski.

5 Km. 04:00 Observació de la fauna aquàtica del santuari marí del Pélagos.

http://www.destination-merveilles.com/tour/bisons-loups-dauphins-au-pays-dazur/


Observacions
- Cinc dies plens de paisatges i fauna excepcionals: contacte amb els prehistòrics cavalls de Prjevalski, 
l'imposant bisó d'Europa i el llop, sense oblidar el gran nombre de mamífers marins que viuen al Mediterrani. 
Inclou: pícnic i sopar d'alguns dies. Les dues últimes nits són d'hotel.

- 445€ és el preu per persona i els nens de 7 a 12 anys paguen 425€; el nombre és a partir de dos adults 
i nens han de tenir un mínim de 7 anys. 

- Valors d'ecoturisme: observació responsable de la fauna en llibertat, compromís dels professionals perquè 
el turisme sigui sostenible i de qualitat; descobrir el patrimoni natural i cultural a través de la població local 
per aprofundir en el coneixement de l'entorn. 

- Els tres primers dies es fan excursions a peu de 2 a 3 hores; el quart dia s'observen els bisons i cavalls 
des d'una carreta i acompanyats amb un guia de la reserva dels Monts d'Azur i el tercer s'observa la fauna 
aquàtica des d'un vaixell de la mà d'un especialista. Les tardes queden lliures per observar la costa i fer 
excursions. 

- PUNTS FORTS: originalitat de la ruta gràcies a la riquesa d'una regió entre el mar i la muntanya.

            immersió en espais naturals protegits com el Parc National du Mercantour.

            el Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur i el santuari marí del Pélagos.
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Codi 1379

Nom Réserve Biologique des Monts d'Azur

Adreça Domaine du Haut-Thorenc

Codi Postal 06750

Població Thorenc

País França

Telèfon
+33-(0)4 93 600 078 
+33-(0)9 65 034 968

E-Mail contact@haut-thorenc.com

Pàgina WEB http://www.haut-thorenc.com

Productes
Ecoturisme

Senderisme

Observació de fauna

Turisme actiu famílies

Trekking/muntanyisme

Observacions
Estructura de l'empresa Petita, no esmenta el personal

Tipus de client Adults, families i grups

Països als que opera França

Comercialització Selecció de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Sí

Punts forts Excursions de proximitat i sostenibles, enfocades sobretot als més petits

Xarxes socials  Facebook     

Edita Newsletter No

Observacions

- Empresa petita que organitza excursions senzilles per a tota la família en un entorn verd i ple d?animals. 
Ofereixen safaris guiats a peu, amb carreta, en trineu i en raquetes de neu, així com la possibilitat 
d?observar els ocells o de banyar-se a piscines naturals o fer escalada en un mur. Destaquen que és un 
santuari preservat i elaboren els productes en base a la llibertat dels animals i la interacció amb els rastres 
que deixen. S'aconsella reservar.

- Réserve Biologique des Monts d'Azur amb flora i fauna excepcional: molts productes relacionats amb 
l'observació d'animals, sempre adaptats a les condicions climatològiques de l'estació. Tipologia d'activitats: 
activitats d?aventura, de benestar, de pausa, científic, de brama o d?esdeveniments privats.

- Punts forts: especial esment a la fauna de la zona i a la sostenibilitat, projectes en marxa d'una 
experiència pilot amb l'associació Preserve centrada en:  per establir un ecoturisme responsable. Pàgina 
en anglès i francès. Certificat d'excel·lència de Trip Advisor el 2015.

http://http://www.haut-thorenc.com


Fitxa Ruta
Réserve Biologique des Monts d'Azur

País : França

Ruta: 770 - Safaris guidés en calèche
Enllaç: http://www.haut-thorenc.com/votre-sejour/nos-activites/les-randonnees-en-caleche/

Descripció: Safari guiat d'un dia per la Reserva dels Monts d'Azur en carreta

Producte Principal: Ecoturisme

Productes Associats: Observació de fauna,

País Ruta:  França Destinació:  Provence- Côte d'Azur

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 0

Possibilitat d'allargar:  Si Tipus de client:  viatges amb nens 

Allotjament:  _nul Tipus pensió:  _nul 

Itinerància:  Sense pernoctació Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  plana Àrea protegida:  Reserva Biosfera 

Paraules clau: paisatge, activitats per families, fauna,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

24.00 12.00

Itinerari (Tiempo total: 1hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 01:00 Recorregut en carreta pel parc.

http://www.haut-thorenc.com/votre-sejour/nos-activites/les-randonnees-en-caleche/


Observacions
- Excursió d'una hora en carreta centrada en l'observació de fauna, en particular d'animals emblemàtics 
com el bisó o el cavall de Przewalski amb opció d'estada/paquet (séjour) amb allotjaments diversos dins la 
pròpia reserva.

- Target: famílies i nens, circuit pensat pels més petits. Grups reduïts acompanyats d'un guia naturalista que 
realitzen diverses parades estratègiques per a l'observació d'animals, sempre acompanyades d'explicacions 
que apropin els més petits als animals i que els ajudin a comprendre el rol d?aquests herbívors dins el 
manteniment de la biodiversitat.

- Durant la primavera també es veuen cervatells amagats rere les seves mares i bisons nounats; durant la 
tardor, en canvi, es pot ser testimoni de la brama del cérvol, dels combats entre bisons mascles o 
de l'aparellament. 

- El preu només inclou el safari amb carreta i oscil·la en funció de l'edat: adult (24€), adolescent de 13 a 18 
anys (21€) i infant (12€). Els menors de 2 anys no paguen però han de seure a la falda dels adults. No 
es permeten pícnics ni animals domèstics.

- OPCIÓ d'allargar l'excursió reservant a un restaurant familiar i amb productes de proximitat. 

- Horaris de sortida: 10h - 11h - 12h - 14h - 15h - 16h. Durada: 60 minuts.
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Codi 141

Nom Zigzag Randonnees

Adreça 54, rue de Dunkerque BP Nº 60236

Codi Postal 75009

Població Paris

País França

Telèfon
0033 142851393
0033 1428513118

E-Mail informations@zigzag-randonnees.com

Pàgina WEB www.zigzag-randonnees.com

Productes
Senderisme

Neu

Turisme actiu
Cicloturisme
Turisme eqüestre

Observacions
Origen 1984

Estructura de l'empresa 5 persones + col·laboradors al destí

Tipus de client Adults i famílies

Països als que opera Ofereixen productes arreu del món

Comercialització Selecció i venda de productes a la web

Edició de fulletons 1 catàleg

Comunicació sostenibilitat No

Punts forts Viatges preferentment en zones poc turístiques, zones salvatges on impera la natura.

Xarxes socials  Facebook    Twitter 

Edita Newsletter Si

Observacions

- Ofereixen viatges de recorreguts de trekking o de senderisme arreu del món, preferentment en zones poc 
turístiques o salvatges on impera la natura. Es coordinen amb molts treballadors externs: guies, 
corresponsals, acompanyants... Les tipologies de viatges que ofereixen són les següents: circuits lliures, 
circuits eqüestres, circuits familiars i neu. 

- Públic principalment adult tot i existeix l'opció de circuits per a famílies. Tenen una secció de "viatges 
promocionats" (descomptes en algunes de les ofertes que varien de tant en tant), així com un blog amb 
notícies, cròniques i històries explicades a mode de testimonial de clients ("livre d'or"). Compten també 
amb uns arxius i un calendari amb les sortides assegurades previstes pels pròxims mesos. 

- Alguns productes a Catalunya, sobretot a la zona de Pirineus.

- Rutes combinades de vaixell a vela + bicicleta, però en aquest cas només al nord d'Europa (Holanda, 
Alemanya, Dinamarca i França).

http://www.zigzag-randonnees.com


Fitxa Ruta

Zigzag Randonnees

País : França

Ruta: 723 - Animaux et fleurs des Pyrénées en famille 
Enllaç: http://www.zigzag-randonnees.com/2105/pyrennees-animaux-et-fleurs-des-pyrenees-en-famille.html

Descripció: Fauna i flora dels Pirineus en família

Producte Principal: Senderisme

Productes Associats: Observació de fauna, Birdwatching,

País Ruta:  França Destinació:  Catalunya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 5

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  viatges amb nens 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Pensió Completa 

Itinerància:  1 allotjament Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  alta muntanya Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: paisatge, botànica, fauna,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

354.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Les muntanyes i els homes.

2 Km. 00:00 La flora del Circ de Gavarnie.

3 Km. 00:00 Les marmotes, rosegadors entremaliats.

4 Km. 00:00 L'isard dels Pirineus.

5 Km. 00:00 Els rapaços, senyors del cel.

6 Km. 00:00 Esplendors geològics del Circ de Troumouse.

http://www.zigzag-randonnees.com/2105/pyrennees-animaux-et-fleurs-des-pyrenees-en-famille.html 


Observacions
- Original circuit de senderisme pels Pirineus (Zona Val d'Azun i Gavarnie) pensat per famílies i amb diferents 
activitats cada dia relacionades amb l'ecoturisme, l'observació d'aus, etc. 

- L'interès principal de la ruta és que els nens entrin en contacte amb la fauna dels Pirineus: marmotes, isards, 
àguiles, voltors... Un guia naturalista acompanya sense destorbar, ajudant a descobrir la màgia de la naturalesa 
estudiant el comportament dels animals de prop.

- Es combinen dies sencers de ruta (5 hores) amb altres descrits com "petite journée" (3 hores). La dificultat pot 
variar en funció del nivell dels participants.

- Grups de 5 a 14 persones.

- Cada dia està centrat en un animal o tema diferent. Flexible quant a activitats a fer. Propostes d'altres visites i 
activitats complementàries (excursions, rutes alternatives, miradors, passejades lliures...).

- Allotjament en hotel de 2 estrelles. Possibilitat també en "gîte" (alberg).

- Opció de transport local: 50 euros per persona.

- Pensió completa: pícnic al migdia.

- Préstec de material d'observació.

- Possibilitat de descarregar la fitxa tècnica en PDF amb tota la informació detallada del producte. 
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Codi 7

Nom NABU-Reisen - Birdingtours

Adreça Kreuzmattenstraße 10a

Codi Postal 79423

Població Heitersheim

País Alemanya

Telèfon 0049 76345049845

E-Mail info@birdingtours.de

Pàgina WEB www.nabu-reisen.de

Productes
Ecoturisme

Birdwatching
Natura

Observacions
Origen 2002

Estructura de l'empresa 5 treballadors

Tipus de client Famílies, seniors, grups i individuals.

Països als que opera Ofereixen productes arreu del món

Comercialització Selecció i venda de productes a la web

Edició de fulletons Editen 1 catàleg: te'l poden enviar a casa o es pot descarregar com a pdf. 

Comunicació sostenibilitat Si

Punts forts Especialista en viatges d'alta qualitat per a observació d'aus

Xarxes socials  Facebook 

Edita Newsletter Si

Observacions

- Agència especialitzada en birdwatching i fauna.

- Altres activitats associades a ornitologia: caiac, bicicleta i senderisme. 

- Al Mediterrani: Espanya, França, Itàlia, Grècia, Jordània, Tunísia. AEspanya: Extremadura, Mallorca, 

Andalusia, Gibraltar, Coto de Doñana  i Cantàbria. 

- Links a www.travel-to-nature.de i a www.duma-naturreisen.de. En aquest cas, operador especialitzat en 

viatges a parcs naturals però de llarga distància (no inclou Mediterrani o Europa). 

- Pàgina web només en alemany.

- Participa i col·labora en projectes solidaris: Plantació d'arbres al Parc Nacional La Tigra, Honduras. 

Compromís amb la preservació de les aus. 

http://www.nabu-reisen.de


Fitxa Ruta

NABU-Reisen - Birdingtours

País : Espanya

Ruta: 777 - Vogelparadiese in Spanien
Enllaç: https://www.birdingtours.de/extremadura-fruehjahr/

Descripció: Paradís d'aus: Extremadura i Coto Doñana.

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Natura, Birdwatching, Fotografia,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Otros Espanya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 8

Possibilitat d'allargar:  Si Tipus de client:  adults majoritàriament 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Mitja pensió 

Itinerància:  2 allotjaments Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  altres proteccions 

Paraules clau: paisatge, ornitologia, fauna,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

1990.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Vol de Frankfurt a Madrid i trasllat fins a Trujillo.

2 Km. 00:00 Excursió a la Devesa extremenya, observació de fauna i flora.

3 Km. 00:00 Visita al Parc Nacional de Monfragüe, on conviuen multitud d'aus.

4 Km. 00:00 Observació d'ocells a l'estepa extremenya.

5 Km. 00:00 Sortim d'Extremadura i ens endinsem a Doñana.

6 Km. 00:00 Seguim observant Doñana, el Parc Nacional més famós d'Espanya.

7 Km. 00:00 Excursió amb 4x4 per Doñana + visita a un centre d'informació.

8 Km. 00:00 Seguim observant la devesa i els ocells que hi viuen.

9 Km. 00:00 Transferència a Sevilla i vol a Alemanya.

https://www.birdingtours.de/extremadura-fruehjahr/


Observacions
Mida del grup: fins 7-15 persones. Si és inferior (de 7 a 11 participants) hi ha un suplement de 190€ per 
persona. Suggereixen 2 estades més a la zona: una a Extremadura i una altra a Sierra Morena (pg. 7).

Target: aficionats a l'observació de fauna (ornitologia) i fotografia. Hi ha dues sortides programades pel 2019.

INCLÒS: vol Frankfurt - Madrid + transferències en autobús, 8 nits d'hotel a mitja pensió, visita guiada amb 
Jeep pel Parc Nacional de Doñana i plantació d'un arbre en perill d'extinció valorat en 25€ a Costa Rica 
(Projecte Rainforest "Reserva Bosque La Tigra", més informació: https://www.birdingtours.de/ueber-
uns/regenwaldprojekt/).

NO INCLÒS: dinars. 

Equip que cal dur: targeta d'embarcament, DNI o passaport, guia pràctica d'aus (recomanem Svensson, 
Lars - GUIA DE AVES. ESPAÑA, EUROPA Y REGIÓN MEDITERRÁNEA [2010]), motxilla per a necessitats 
diàries, sabates d'esport o botes de senderisme, tovallola i roba d'abrigar pels matins, binoculars i 
crema solar. 

Hi ha molts testimonials a la pàgina web; també es pot accedir a uns "diaris dels viatges" que inclouen 
taules amb tots els ocells que s'han vist. 

https://www.birdingtours.de/ueber-uns/regenwaldprojekt/).
https://www.birdingtours.de/ueber-uns/regenwaldprojekt/).


Extremadura und Coto Doñana
Vogelparadiese in Spanien
Der Nationalpark Doñana zählt zu den ältesten und bedeutendsten Schutzgebieten der Welt. Purpurhuhn, Kammblässhuhn, Sichler, Löf er und

fast alle europäischen Reiherarten und viele weitere seltene Arten brüten dort.

Extremadura: Diese uralte Kulturlandschaft steht im Ruf die wirbeltierreichste Region Europas zu sein. Mönchsgeier und Spanischer Kaiseradler

haben ihre weltweit größten Bestände; es kommen noch einige Tausend Groß- und Zwergtrappen vor.

In den Stein- und Korkeichenhainen (Dehesas) brüten Zwergadler, Rotkopfwürger, Blauelster und Häherkuckuck. In den umgebenden Steppen

Spieß- und Sand ughühner, Triel, Kalander- und Kurzzehenlerchen. Der anmutige Gleitaar steht auf dem Programm, wie auch der koloniebrütende

Rötelfalke. Vier Tage wollen wir in den menschenarmen Landschaften rund um Trujillo (mit Fahlsegler und Felsenschwalbe) intensiv beobachten.

Lassen sie sich von einem ganz besonderen Reiseleiter führen: Roberto Cabo ist Autor des Terra Naturreiseführer Spanien (Tecklenborgverlag),

Kenner und Liebhaber der Extremadura mit über 30 Jahren Erfahrung als Reiseleiter!

Während beim Termin Anfang März noch zahlreiche Wintergäste, wie z. B. auch Kraniche, beobachtet werden können, sind beim Termin im April

auch schon Arten wie Bienenfresser und Blauracke zu erwarten.

Einige Zielarten:

Zwergadler, Spanischer Kaiseradler, Mönchsgeier, Rötelfalke, Großtrappe und Zwergtrappe, Kammblässhuhn, Purpurhuhn, Triel, Spieß ughuhn und

Sand ughuhn, Kalanderlerche und Kurzzehenlerche, Blauelster, Rotkopfwürger.

Info:

1. Termin: Madrid - Sevilla 

2. Termin: Sevilla - Madrid 

Aufpreis bei 7 - 11 Teilnehmern: + 190,00 Euro pro Person

Kundenbewertung

    

SEHR GUT

4,8 / 5,0

> 25 Bewertungen

Termin Code DZ EZ

01.03. – 09.03.2019 EXT02 1.990 € 2.185 €

29.03. – 06.04.2019 EXT02 1.990 € 2.185 €

Ihre Ansprechpartnerin
DANIELA SCHLECHT

 

Mo.-Fr.: 8:00 - 17:30 Uhr

07634 5049845

Roberto Cabo
Jahrgang 1956, geboren in Frankfurt/M. Schon in frühester Jugend zeigt sich sein naturkundliches Interesse mit den

Schwerpunkten Vogelbeobachtung, mediterrane Flora und Fauna sowie Ökologie und Naturschutz. Nach Abschluss des

Forstwissenschaftlichen Studiums an der Universität Göttingen beginnt eine Serie naturkundlicher Reiseausarbeitungen und

https://www.birdingtours.de/zielarten/grosstrappe/
tel:07634 5049845


1 Feder - leicht, keine Anforderungen

Forstwissenschaftlichen Studiums an der Universität Göttingen beginnt eine Serie naturkundlicher Reiseausarbeitungen und

Reiseleitungen im Auftrag spezialisierter Veranstalter (Natur-Studienreisen, DNV-Tours, Dr. Koch Fachexkursionen) sowie der

Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) und dem Institut für Wildbiologie und Jagdkunde der

Universität Göttingen.



Reiseverlauf

TAG

1 Ankunft

Flug ab Frankfurt/M. nach Madrid; Transfer in unser Hotel in

Trujillo wo wir fünf Nächte bleiben werden. Der alte Stadtkern

bietet eine einmalig schöne Kulisse mit brütenden Weißstörchen,

Rötelfalken, Fahlseglern und Felsenschwalben. Hier kann man

bereits ins typische spanische Leben eintauchen, einen Kaffee oder

Rioja am Plaza Mayor trinken und dabei die besondere Vogelkulisse

genießen.

TAG

2 - 3 Dehesas 2 Tage

Dehesas werden die riesigen parkartigen Eichenhaine genannt, die

sich wie ein grüner Mantel über die Hügel ziehen. In den

Flußtälchen, die sie durchschneiden, werden wir

Beobachtungsgänge unternehmen und dabei Vipernnatter und

Maurische Sumpfschildkröten beobachten. Stein- und

Weidensperling, Blauelster, Rothuhn, Heidelerche, Wiedehopf,

Zaunammer und viele Greifvogelarten nutzen die parkartige

Landschaft zur Brut oder zur Nahrungssuche. Je nach

Bewirtschaftung, Alter und Baumartenzusammensetzung variieren

die Dehesas und bilden großräumig ein sehr abwechslungsreiches

Muster, das die hohe Artenzahl erklärt.

TAG

4 Monfragüe

Im berühmten Naturpark nden wir eine langgestreckte Hügelkette

mit teilweise dichtem mediterranen Wald sowie Felsformationen,

eingebettet in riesige Dehesas ächen. Somit nden die großen

Greifvogelarten wie Gänse-, Mönchs- und Schmutzgeier aber auch

Spanischer Kaiseradler, Habichtsadler und Uhu oder der

Schwarzstorch ideale Brut- und Nahrungshabitate. Hinzu kommen

bequeme Beobachtungsmöglichkeiten wie man sie sonst nur sehr

selten antrifft.



TAG

5 In den Steppen der Extremadura

Vor Jahrhunderten bereits wurde der ursprüngliche Wald auf

entsprechenden Flächen zugunsten der Landwirtschaft oder aber

der Beweidung gerodet. Hier suchen wir Steppen- und

Spieß ughuhn, Triel, Zwerg- und Großtrappe,

Mittelmeersteinschmätzer, Mittelmeerwürger, Lerchen und

Häherkuckuck sowie die Wiesenweihe.

TAG

6 Fahrt in die Doñana

Heute verlassen wir die Extremadura und machen uns auf den Weg

in die Doñana. Transfer in unser Hotel in El Rocío direkt an der

Lagune. Das Hotel liegt im Süden von El Rocío am Rande des

Marschlandes des "Parque Nacional de Doñana".

TAG

7 Doñana

Doñana ist Spaniens berühmtester Nationalpark mit

Restvorkommen von Spanischem Kaiseradler und Pardelluchs, zwei

weltweit gefährdeten Arten. Die riesigen achen Marismas bieten

Brutmöglichkeiten u. a. für Stelzenläufer, Brachschwalbe,

Weißbartseeschwalbe und Enten sowie sämtlichen europäischen

Reiherarten und dem Braunen Sichler. Daneben rasten und

überwintern hier Hunderttausende Limikolen und Singvögel.

Wanderdünen und Pinienwälder sowie große Flächen mediterraner

Strauchvegetation komplettieren das Landschaftsbild.



Artenliste

Extremadura im Frühling

Länderinfos

TAG

8 Coto Doñana

Geführte Landroverfahrt in den streng geschützten Kernbereichen

des Doñana-Nationalparks. Die herrlichen Wanderdünen und die

Weite der Marismas lassen sich so eindrucksvoll erleben.

Anschließend Beobachtungen im sehr interessanten Gebiet "Dehesa

de Abajo". Die Chancen sind gut, den Rothalsziegenmelker zu

sehen. Außerdem können wir einen Eindruck der hohen

Greifvogeldichte (Zwerg- und Schlangenadler, Rot- und

Schwarzmilan) bekommen. Die Beobachtungen schließen auch den

Besuch eines gut geführten Infozentrums mit ein.

TAG

9 Letzte Beobachtungen und Abreise

Transfer zum Flughafen in Sevilla und Heimreise nach Deutschland.

Zusatzinformationen

Gruppengröße und Mindestteilnehmerzahl

Bei allen Reisen ist die minimale und die maximale Teilnehmerzahl angeführt. Die Mindestteilnehmerzahl ist bis 3 Wochen vor Reisebeginn

zu erreichen. Auch wenn diese Zahl nicht erreicht wird, versuchen wir die Reise durchzuführen. Wir bitten Sie dann, sich an den Mehrkosten

zu beteiligen. Sollte nur ein Platz zum Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl frei sein und die Buchung von zwei Personen gemeinsam

eingehen, werden wir die Gruppengröße um eine Person erweitern.

https://www.birdingtours.de/fileadmin/Files/Artenlisten/Artenliste-Extremadura-Fruehjahr-Vogelbeobachtung-birdingtours.pdf


Spanien Länderinfos

Enthaltene Leistungen

 Flug ab/bis Frankfurt nach Madrid, zurück ab Sevilla (andere Ab ughäfen auf Anfrage, ggf. mit Aufpreis)

 8 Übernachtungen in schönen Hotels

 Halbpension

 Alle Transfers in Spanien im Bus mit Fahrer

 geführte Jeeptour im Donana-Nationalpark

 Sehr gute Reiseleitung

 P anzung eines vom Aussterben bedrohten Baumes (im Wert von 25 Euro) in Costa Rica. (Regenwaldprojekt „Reserva Bosque La Tigra“),

mehr dazu: https://www.birdingtours.de/ueber-uns/regenwaldprojekt/

Nicht enthaltene Leistungen

 Mittagessen

Ausrüstung

 Flugplan mit Ihrem Buchungscode

 Gültiger Personalausweis oder Reisepass

 Bestimmungsbuch - wir empfehlen: Svensson et al. – Der neue Kosmos Vogelführer [2011]

 Rucksack für Tagesbedarf

 feste Schuhe (am besten Wanderschuhe)

 Regenschutz, Pullover

 Wärmere Kleidung (in der Extremadura kann es besonders morgens noch kalt sein!)

 Fernglas

 Sonnenschutz

 Wenn Sie ein Spektiv haben, nehmen Sie es unbedingt mit – es lohnt sich auf jeden Fall!

https://www.birdingtours.de/reisen/laenderinfos/spanien/


Generelle Hinweise

 Anforderungen der Reise: leicht, keine Schwierigkeiten

 Kurzfristige Änderungen, die den Charakter der Reise nicht beein ussen, behalten wir uns vor. Die Beobachtungsmöglichkeiten sind u.a. vom

Wetter abhängig und von der jeweiligen aktuellen Lage.

Zahlungsmodalitäten

 Höhe der Anzahlung in % des Reisepreises: 20 %

 Restzahlung in Tagen vor Reisebeginn: 28 Tage

 Letzte Rücktrittsmöglichkeit durch den Veranstalter: Bei Nichterreichen der Mindestbeteiligung kann birdingtours bis spätestens 28 Tage vor

Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. In der Regel informieren wir unsere Kunden aber früher und bieten Alternativen an.

Hinweis zu den Zielarten

Auf unseren Reisen beobachten wir die Vögel in ihrem natürlichen Lebensraum und können Ihnen nicht garantieren, alle hier aufgeführten

Zielarten auf der Tour zu sehen. Unsere Reiseleiter bemühen sich, Ihnen so viele Vogelarten wie möglich zu zeigen.

Eignung unserer Reisen für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Bei unseren Naturreisen handelt es sich um Reisen, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität grundsätzlich nicht geeignet sind. Sollten Sie

bezüglich der Anforderungen unsicher sein, sprechen Sie uns bitte unbedingt vor der Buchung an.

Informationen



Codi 134

Nom Naturetrek

Adreça Wolf's Ln

Codi Postal Alton GU34 3HJ

Població Chawton

País Regne Unit

Telèfon 0044 1962733051

E-Mail info@naturetrek.co.uk

Pàgina WEB www.naturetrek.co.uk

Productes
Ecoturisme

Birdwatching
Senderisme
Fotografia

Observacions
Origen 1986

Estructura de l'empresa Important, empresa gran

Tipus de client Adults

Països als que opera Tenen productes arreu del món, molts a Europa a la zona del Mediterrani.

Comercialització La web incorpora un menú per autoselecció de productes.

Comunicació sostenibilitat Promoció de principis de turisme conscient i responsable.

Punts forts Productes en birdwatching i natura de qualitat.

Xarxes socials  Facebook    Twitter    Google+    Flickr     

Edita Newsletter Sí

Observacions

- Agència especialitzada en birdwatching i natura, viatges relacionats amb l'observació ornitològica, 
de fauna, de flora, ecoturisme, etc. Els productes es centren en l'observació de fauna arreu del món: 
el programa inclou birdwatching, tours botànics i observació d'animals salvatges com balenes o tigres, 
tot i que també ofereixen trekking, creuers d'expedició per tot el món o tours de conservació. 

- Productes amb grups reduïts de 10-12 persones. Tours separats per tipus d'animals, temes, calendari o 
destinacions. Al Mediterrani: Espanya, França, Itàlia i Grècia. A l'Estat espanyol: Mallorca, Menorca, 
Canàries, Andalusia, Picos d'Europa etc. A Catalunya: ruta pels Pirineus. 

- Apartat de notícies, concurs de literatura de viatges, blog sobre la fauna en diversos llocs del 
món; apartat d'opinions dels clients que ressalten la bona experiència i la qualitat dels guies i de 
l'esperit de grup. 

http://www.naturetrek.co.uk


Fitxa Ruta
Naturetrek

País : Espanya

Ruta: 772 - Nature Photography - in the Spanish Pyrenees
Enllaç: https://www.naturetrek.co.uk/website/tour.aspx?id=476

Descripció: Vacances de 8 dies per fotografiar l'entorn i la fauna pirinenca

Producte Principal: Fotografia

Productes Associats: Birdwatching, Natura, Observació de fauna,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Pyrenées

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 7

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Pensió Completa 

Itinerància:  1 allotjament Dificultat:  mitja-baixa 

Tipus de terreny:  alta muntanya Àrea protegida:  No indica 

Paraules clau: fauna, fotografia,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

1806.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Dia 1: vol a Saragossa i transferència a Berdún.

2 Km. 00:00 Dia 2 - dia 7: fotografies i excursions.

3 Km. 00:00 Dia 8: vol a Stansted.

https://www.naturetrek.co.uk/website/tour.aspx?id=476


Observacions
- Zona: Pirineu aragonès, a localitats com Gola de Biniés, Berdún i la Vall de Hecho. Target: aficionats a la 
fotografia de natura. S'observen ocells, flors silvestres i insectes, a part de paisatges espectaculars. Menjar 
inclòs al preu. El guia és en Sergio Padura, expert en fotografia i els Pirineus; oferirà classes formals alhora 
que l'oportunitat de posar la teoria en pràctica en un entorn immillorable. Els comentaris a la web fan 
referència al bon anglès del guia i al bon ambient de la casa d'hostes. No s'indica l'estructura de les 
activitats a realitzar dia per dia o la durada de les mateixes

- Casa d'hostes típica de la comunitat d'Aragó, a prop del turó del poble de Berdún. Totes les habitacions 
disposen de bany privades (menys dues, que són individuals).

- PUNTS FORTS: pràctica i comprensió de la càmera (micro, macro, paisatges, visió nocturna, llum, 
filtres, etc.), observació d'ocells com el pela-roques, el trencalòs o l'isard, papallones i flors alpines, 
pícnics i passejades per paisatges espectaculars. 

- Apartat de testimonials on es recalca l'aprenentatge de la fotografia de la mà d'un guia que es nota que 
estima molt els Pirineus. 
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Codi 14

Nom Explore!

Adreça 55 Victoria Road

Codi Postal GU14 7PA

Població Farnborough, Hants

País Regne Unit

Telèfon 0044 1252379598

E-Mail res@explore.co.uk

Pàgina WEB www.explore.co.uk

   

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Ecoturisme
Trekking/Muntanyisme

Turisme actiu famílies

Observacions
Origen 1981

Estructura de l'empresa Empresa gran

Tipus de client Adults, viatges per famílies (infants i adolescents), grups.

Països als que opera Tenen productes arreu del món, molts a Europa a la zona del Mediterrani.

Comercialització Selecció i venda de productes a la web

Edició de fulletons Si, 5 en paper si es sol·licita o online.

Comunicació sostenibilitat Promoció de turisme responsable. Compensació de C02 a tots els productes

Punts forts Diversitat de productes: 600 en 130 països

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Google+    Pinterest     

Edita Newsletter Sí

Observacions

- Viatges de natura i aventura a tot el món que inclouen tot tipus d'experiències i activitats: més de 600 tours per triar a 
més de 130 països. És una de les grans agències de turisme de natura en què els temes de sostenibilitat hi són més 
visibles.

- Malgrat que els productes van adreçats principalment a adults tenen una secció de vacances actives per a famílies; 
entre les ofertes més habituals destaca el cicloturisme per tot tipus de regions, el trekking per zones muntanyoses i 
costaneres i vacances autoguiades o amb grups reduïts. La secció de "viatges de fauna" té un pes important dins la 
web i una gran varietat de productes a tot el món: de les Açores a Finlàndia, passant per Uganda o Costa Rica. 

- Ofereixen productes en el Pirineu de França i Espanya; especial interès en rutes de trekking per Catalunya o Picos 
de Europa, cicloturisme a Astúries o Múrcia, excursions culturals/històriques per Andalusia, rutes autoguiades per les 
Illes Balears o pack d'aventures pel Pirineu. 

- Pàgina web només en anglès.

http://www.explore.co.uk


Fitxa Ruta

Explore!

País : Finlàndia

Ruta: 775 - Brown Bear Weekend
Enllaç: https://www.explore.co.uk/holidays/bear-watching-finland

Descripció: Cap de setmana pel nord-est de Finlàndia per observar l'ós bru europeu

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Descoberta, Natura,

País Ruta:  Finlàndia Destinació:  -

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 3

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  viatges amb nens 

Allotjament:  Refugi/alberg Tipus pensió:  Pensió Completa 

Itinerància:  2 allotjaments Dificultat:  mitja 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  No indica 

Paraules clau: activitats per families, fauna,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Lliura 

MAX. MIG MIN.

625.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Reunió de l'equip a l'aeroport de Kajaani i cotxe fins al Wild Brown Bear Center.

2 Km. 00:00 Rutes guiades a peu pel parc, al vespre observem l'ós des de l'amagatall.

3 Km. 00:00 Dia lliure per gaudir de la natura a peu, amb canoa o trekking.

4 Km. 00:00 Tornem a l'aeroport de Kajaani i comiat.

https://www.explore.co.uk/holidays/bear-watching-finland


Observacions
Cap de setmana llarg localitzant animals salvatges en un indret recòndit de Finlàndia, Lentiira.

El preu inlou: 3 esmorzars, 1 dinar i 1 sopar, transport d'autobús, activitats guiades i allotjament (2 nits en 
cabanya i 1 nit en alberg). Una de les nits en un hide. El segon dia, lliure i es proposen activitats de kayak o 
senderisme.

Si no s'inclouen els vols; el viatge val 625 lliures esterlines; si vols afegir-hi els vols els preus varien en 
funció de les opcions disponibles. Grups de 8 a 14 participants. La qualitat de l'allotjament és simple i el 
tarannà de la ruta, relaxat. 

PUNTS FORTS: contacte amb el Centre de l'os bru salvatge + nit observant els ossos des d'un amagatall; 
observació de la fauna silvestre (gallina, guineus, mussols i ants); caminades per la natura, exploració del 
bosc i de l'hàbitat dels ossos amb la nostra guia local; contacte amb la regió de Kianuu i la seva bellesa 
salvatge, típica del nord de Finlàndia. 

Els operadors Explore! organitzen anualment els Award Winning Explore Leaders, en els quals els clients 
han de votar per un guia que els hi hagi agradat. 
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Codi 997

Nom Responsible Travel

Adreça 6 Old Steine

Codi Postal BN1 1EJ

Població Brighton

País Regne Unit

Telèfon 0044 01273823700

E-Mail rosy@responsibletravel.com

Pàgina WEB www.responsibletravel.com

   

Productes
Gastronomia

Senderisme

Cicloturisme
Trekking/Muntanyisme
Turisme actiu
Cultura
Descoberta
Altres 

Observacions
Origen 2000

Estructura de l'empresa 25 persones entre directors, guies, col·laboradors...

Tipus de client Adults i famílies

Països als que opera Ofereixen productes arreu del món.

Comercialització La web incorpora menú per autoselecció i venda de productes.

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Sí, promocionen accions de turisme responsable.

Punts forts Gran varietat d'activitats i a mida.

Xarxes socials  Facebook    Twitter    Google+    Pinterest     

Edita Newsletter Sí, tenen un apartat dedicat a l'ecoturisme.

Observacions

- Empresa important amb clientela internacional. Es tracta d'un portal que agrupa productes 
dissenyats per operadors molt diversos (molts d'ells receptius locals), tot i que no indica clarament qui 
són. Hi ha molts apartats de productes, entre els quals: ecoturisme, viatges d'aventura, platja, viatges 
en família, viatges en tren, cuina, senderisme, ciclisme, viatges de voluntariat...
- Tal com indica el seu nom, ofereixen un turisme basat en el respecte i la legitimitat; opció de fer 
donatius a l'hora de pagar un viatge. 
- Productes a tot el món. Hi ha un límit quant a nombre de productes que s'accepten. En el cas de 
Catalunya, Egipte i altres països s'indica que no poden "absorbir" més pel que fa a operadors de 
cicloturisme/senderisme a no ser que es tracti de productes molt especials. A Espanya: Astúries, 
Canàries, Andalusia, Picos de Europa, València, Camí de Santiago, Extremadura, Galícia, Catalunya 
(Pirineus, Empordà, Barcelona). 

http://www.responsibletravel.com


Fitxa Ruta
Responsible Travel

País : Sud-àfrica

Ruta: 774 - South Africa and Swaziland Safari
Enllaç: https://www.responsibletravel.com/holiday/2902/south-africa-and-swaziland-safari

Descripció: Safari Lodge per bona part de Sud-àfrica i Swazilàndia

Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Birdwatching, Natura, Turisme actiu,

País Ruta:  Sud-àfrica Destinació:  altres Resta Africa

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 16

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  viatges amb nens 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Pensió Completa 

Itinerància:  3 o més allotjaments Dificultat:  mitja 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: activitats per families, fauna,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

2130.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Dia 1: arribada a Johannesburg i sortida cap a Mpumalanga.

2 Km. 00:00 Dia 2-4: safari per Kruger National Park i viatge a Swazilan

3 Km. 00:00 Dia 5-6: visita a Mbabane i a la reserva de rinocerons Mkuzi Game Reserve.

4 Km. 00:00 Dia 7-8: excursió al reialme de Mkuzi i viatge per les montanyes Drakensberg.

5 Km. 00:00 Dia 9-10: visita a la costa Sud-africana i al poble de Nelson Mandela.

6 Km. 00:00 Dia 11: visita als elefants d'Addo Elephant National Park.

7 Km. 00:00 Dia 12-13: excursió a Knysna i als boscos i rius de Tsitsikamma National Park.

8 Km. 00:00
Dia 14: possible observació de balenes a Hermanus i de flors a Fernkloof 
Nature Reserve.

9 Km. 00:00 Dia 15-17: estada a Cape Town, escalada al Table Mountain i final del viatge.

https://www.responsibletravel.com/holiday/2902/south-africa-and-swaziland-safari


Observacions
Safari pensat per a famílies, però amb diverses opcions per escollir. Suplement individual de 480 euros.

El preu inclou: allotjament de 16 nits (hotel, xalet o cabina), entrades als parcs, transport pel safari, menjars 
durant els itineraris (16 esmorzars, 12 dinars i 11 sopars) i guies professionals.

L'allotjament inclou dormitoris amb bany privat durant 14 nits i xalet amb dos dormitoris amb bany compartit 
durant 2 nits a la costa salvatge de Sud-àfrica.

Edat mínima: 12 anys. Grups petits. S'accepten viatgers sols. Es recomana anar-hi de maig a setembre.

PUNTS FORTS: veure els animals del Kruger National Park de molt a prop i de manera relaxada (apartat 
amb fotos on s'informa de la fauna que es veurà), passejar-se per paisatges increïbles com el del 
Tsitiskama National Park i disposar de guies molt ben considerats. 

Apartat de reviews on tres clients han respost a 4 preguntes estipulades sobre el moment que més 
recorden, els consells que donarien a altres viatgers, si les vacances van tenir un impacte positiu en la 
població local i una valoració final. 

Safari compromès amb el turisme sostenible. Apartat firmat pel co-fundador d'aquest operador turístic on 
es comenta que és imprescindible que el turisme sigui sostenible per una conservació eficaç de les 
comunitats socials, el patrimoni i la flora / fauna. 
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Codi

Nom

Adreça

Codi Postal

Població

País

Telèfon

E-Mail

Pàgina WEB

24

Walks Worldwide

Long Barn South, Sutton Manor Farm 

SO24 0AA (Hampshire)

Bishop's Sutton (Alresford)

Regne Unit

44 1962 302085

enquiries@walksworldwide.com 

www.walksworldwide.com

Productes
Trekking/muntanyisme

Senderisme

Observacions
Origen 1993

Estructura de l'empresa Petita, no indica quan de personal té.

Tipus de client Adults

Països als que opera Tenen productes arreu del món, molts a Europa.

Comercialització La web incorpora un menú senzill per autoselecció de productes.

Edició de fulletons Sí, 3 PDFs a la web

Comunicació sostenibilitat Promoció de principis de turisme conscient i responsable.

Punts forts Equip amb molta experiència en trekking i senderisme

Xarxes socials  Facebook    Twitter    Google+ 

Edita Newsletter Sí ( + blog)

Observacions

- Experts independents líders en trekking i excursions de qualitat a bona part de les grans destinacions de 
senderisme del món, ja siguin en grup o autoguiades. També ofereixen assessorament i assistència 
pràctica per planificar el teu propi viatge. Web en anglès. 

- Blog on parlen de noves destinacions, assessorament i orientació, fets, experiències, etc. Secció de 
productes més populars i de consells per viatjar amb turisme sostenible. 

- Al Mediterrani: França, Itàlia, Espanya, Grècia, Xipre, Jordània. A Espanya: Andalusia i Camí de 
Santiago. En anys anteriors Picos de Europa i Gredos. A Catalunya: Ruta per l'Alt Empordà. N'hi havia 
hagut una per la Garrotxa.  

http://www.walksworldwide.com


Fitxa Ruta
Walks Worldwide

País : Eslovàquia

Ruta: 773 - Walking with Bears
Enllaç: http://www.walksworldwide.com/holiday/walking_with_bears.html#

Descripció: Itinerari únic i exclusiu a Eslovàquia per veure l'ós dels Carpats

Producte Principal: Senderisme

Productes Associats: Observació de fauna, Trekking/Muntanyisme,

País Ruta:  Eslovàquia Destinació:  Altres Europa

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 7

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Mitja pensió 

Itinerància:  3 o més allotjaments Dificultat:  alta 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  No indica 

Paraules clau: paisatge, fauna,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Lliura 

MAX. MIG MIN.

1099.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Arribada a Poprad i transferència a Hrabusice.

2 Km. 00:00 Caminata per Slovak Paradise Park.

3 Km. 00:00 Excursió als Monts Tatres i trekking per Kamienista Valley.

4 Km. 00:00 Seguir rastres d'animals i exploració d'ossos en companyia de guardes del parc.

5 Km. 00:00 Excursions per boscos profunds com Liptovske Kopy, amb molts ossos.

6 Km. 00:00 Viatge a Spisska Sobota, un poble amb encant.

7 Km. 00:00 Dia lliure per explorar Spisska Sobota, Poprad i Spis Castle.

8 Km. 00:00 Fi del viatge a Poprad.

http://www.walksworldwide.com/holiday/walking_with_bears.html#


Observacions
Dificultat del tour: C (alta).

Durada: 8 dies.

Mida del grup: de 4 a 8 persones.

Màxima altitud: 2.493m.

Nits: dues nits d'hotel, dues nits a pensió i tres nits a cabanyes del parc.

Àpats: 7 esmorzars, 3 dinars i 3 sopars.

Es pot sol·licitar l'enviament de la fitxa tècnica a la web. Apartats amb informació pràctica i consells de quins 
documents, quina roba i quin equip cal portar. 

Es posa en valor l'exclusivitat de passar per zones normalment restringides als turistes (un guardabosc de 
Silent Valley  acompanya per un recorregut "off piste" en grups de 8) i el fet que es tracta d'un viatge de 
senderisme on potser es veuran ossos o el seu rastre.

PUNTS FORTS: tour exclusiu, paisatges de les muntanyes High Tatras i les seves gorgues, espectacular 
fauna dels Carpats, oportunitat de localitzar (no apareixen sols) i observar ossos en el seu hàbitat natural. 
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Codi 188

Nom SNP NATUURREIZEN

Adreça Molukkenstraat 7 Postbus 1270

Codi Postal 6524 NA

Població Nijmegen

País Holanda

Telèfon 0031 243277000

E-Mail info@snp.nl

Pàgina WEB www.snp.nl

Productes
Birdwatching

Senderisme

Cicloturisme

Ecoturisme

Fotografia
Neu
Cultura
Turisme actiu

Observacions
Origen 1984

Estructura de l'empresa Agència important vinculada a ANWB (Automòbil Club d'Holanda).

Tipus de client Tot tipus de client

Països als que opera Europa principalment. També la resta del món 

Comercialització Selecció i venda de productes a la web

Edició de fulletons La informació dels productes és a la web

Comunicació sostenibilitat Sí

Punts forts Especialistes en viatges de natura per tot el món

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Instagram 

Edita Newsletter Sí (a més d'apartat de noticies a la web)

Observacions

- Agència especialitzada en viatges actius i d'aventura, amb productes de birdwatching, senderisme, 
cicloturisme, ecoturisme i fotografia.

- Viatges per individuals, grups i famílies. Molts d'ells itinerants entre diverses zones. 

- Molts productes a Espanya (70 rutes): Extremadura, València, Andalusia, Castilla, Astúries, 
Rioja, Balears, Gibraltar i Doñana. A Catalunya: La Garrotxa, Baix Empordà, Penedés, Serra del 
Montsant i el Montseny, combinant diversos destins allunyats. 

http://www.snp.nl


Fitxa Ruta
SNP NATUURREIZEN

País : Espanya

Ruta: 726 - Ebrovallei en Pyreneeën volgereis
Enllaç: https://www.snp.nl/reis/spanje/ebrovallei-en-pyreneeen-vogelreis

Descripció: Del Delta de l'Ebre als Pirineus

Producte Principal: Birdwatching

Productes Associats: Descoberta, Natura, Senderisme,

País Ruta:  Espanya Destinació:  Catalunya

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 10

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Pensió Completa 

Itinerància:  3 o més allotjaments Dificultat:  baixa 

Tipus de terreny:  litoral Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: paisatge, ornitologia, allotjament,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1

2

Km. 00:00 Arribada a Barcelona, desplaçament fins el Delta de l'Ebre. 

Km. 00:00 Zona sud del Delta de l'Ebre i Illa de Buda.

3 Km. 00:00
Zona nord del Delta de l'Ebre i passeig pels extensos camps de la Punta del 
Fangar.

4 Km.

5 Km.

6 Km.

7 Km.

00:00 Interior del Delta de l'Ebre i caminata per la Reserva natural de Ports de Beseit. 

00:00 Visita a les estepes de Belchite.

00:00 Dia 6/7/8: Sierra de Guara i Alquézar.

00:00 Senderisme per la Sierra de Guara.

8 Km. 00:00
Senderisme fins a zones d'alta muntanya pel birdwatching a la Sierra de Guara 
i Alquézar.

9 Km. 00:00 Tornada a Barcelona.

https://www.snp.nl/reis/spanje/ebrovallei-en-pyreneeen-vogelreis


Observacions
- Explicacions detallades dels hàbitats i les espècies d'aus que es poden observar seguint el curs del riu 
Ebre (aiguamolls, estepes als Monegros, Parque Natural de la Sierra i Cañones de Guara). 
Entorns diferents, des de la desembocadura a la costa fins als Pirineus; es combina delta i mitja 
muntanya. Inclou PDF detallats d'aus avistades en els últims viatges (gavina corsa, merla roquera, alosa 
becuda, trencalòs, cigonya o falcons peregrins). 

- No indiquen preu, ja que aquest viatge no té sortida programada aquest 2018. El viatge inclou: trasllats 
amb minivans, hotels regionals amb habitacions dobles i amb lavabo, tots els dinars (+ 1 sopar i 1 
esmorzar), 2 guies turístiques i especialitzades de SNP (un dia els acompanya un guia local). Possibilitat 
d'anar per lliure, tot i que el producte es centra en birdwatching i rutes curtes de senderisme (de 2 a 5 km). 

- PUNTS FORTS: 4 biòtops diferents, visita a 2 àrees restringides, paisatges únics a les estepes dels 
Monegros i a les gorgues de la Sierra de Guara, varietat de la flora mediterrània i d'alta muntanya, guies 
de viatges d'aus SNP que saben molt bé on cal anar. 

- Apartat de reviews on es recalca la varietat i alt nombre d'aus i de biòtops. 
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Codi

Nom

Adreça

Codi Postal

Població

País

Telèfon

E-Mail

Pàgina WEB

1380

Wild Poland

Chłodna 64

00-001

Warszawa

Polònia

+48 501 797 251

+48 505 139 911 

info@wildpoland.com 

https://wildpoland.com

Productes
Observació de fauna

Senderisme

Caiac/ canoa

Trekking/muntanyisme
Enoturisme

Observacions
Origen 2006

Estructura de l'empresa Petita, ho gestionen dos guies locals i disposen de 8 guies externs

Tipus de client Adults

Països als que opera només Polònia

Comercialització Selecció de productes a la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Sí

Punts forts Molt ben avaluats

Xarxes socials  Facebook    YouTube 

Edita Newsletter Sí, t'has de subscriure

Observacions

Empresa petita amb dos entusiastes especialistes en fauna i 8 guies locals i experts que ofereixen tours 
per descobrir tots els racons de Polònia. Apartat interessant a la web on t'explica com preparar-te per 
visitar un país com Polònia: consells culturals, climatològics, gastronòmics i lingüístics.

Els seus tours es divideixen en tres grups: packs de 8-15 dies per gaudir de l'observació de fauna, 
possibilitat d'assistir a festivals estacionals durant 7-9 dies o petites escapades de 4 dies per observar la 
vida silvestre. 

PUNTS FORTS: grups reduïts i originalitat de rutes a zones verges de Polònia, on es pot veure el bisó 
europeu o els castors, rastrejar ossos, llops i linxs o bé visitar ciutats com Elk. 

Certificat d'excel·lència el 2017 per TripAdvisor; molt ben avaluats per BBC WildLife, Lonely Planet, The 
Irish Times, National Geographer Traveller, The Guardian i The New York Times.

http://https://wildpoland.com


Fitxa Ruta
Wild Poland

País : Polònia

Ruta: 771 - Bison safari
Enllaç: https://wildpoland.com/bison-safari-bialowieza-primeval-forest/

Descripció: 4 dies de safari al bosc de Białowieża observant els bisons europeus 
Producte Principal: Observació de fauna

Productes Associats: Ecoturisme, Natura, Trekking/muntanyisme,

País Ruta:  Polònia Destinació:  Altres Europa

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 3

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Hotel categoria mitjana Tipus pensió:  Pensió Completa 

Itinerància:  2 allotjaments Dificultat:  mitja 

Tipus de terreny:  mitja muntanya Àrea protegida:  parc natural 

Paraules clau: paisatge, fauna, patrimoni UNESCO,

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

680.00

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Recollida a l'aeroport de Warsaw i arribada al bosc.

2 Km. 00:00 Safari de bisons.

3 Km. 00:00 Excursió guiada pel bosc.

4 Km. 00:00 Dinar i visita al nucli antic de Warsaw.

https://wildpoland.com/bison-safari-bialowieza-primeval-forest/


Observacions
PUNTS FORTS: visitar el bosc de Białowieża (Patrimoni de la Humanitat), observar el bisó europeu en el 
seu hàbitat natural, seguir el recorregut dels llops a l'hivern, entrar en contacte amb la part més tradicional de 
la Polònia Oriental i visitar el casc històric de Warsaw. 

ATENCIÓ: els nens han de tenir un mínim de 15 anys, les cases d'hostes accepten gats i gossos. 

Els grups són de 4 a 11 persones.

INCLÒS amb el preu: allotjament i menjar, transports i guies. NO INCLÒS: els bitllets d'avió. 

Apartat de reviews on es destaca el caràcter autèntic, tradicional i poc comercial del producte, el tarannà 
afable i humil dels guies i la companyia, la bona organització i la possibilitat de veure llops i bisons en 
hàbitats tan salvatges.
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Codi 1382

Nom Transfrontier Parks Destinations

Adreça
TFPD, Cirtech House, Stibitz Street (Westlake 
Business Park)

Codi Postal 7966

Població Cape Town (Tokai)

País Sud-àfrica

Telèfon
+27 (0) 21 701 7860
+27 (0) 21 701 7870

E-Mail info@tfpd.co.za

Pàgina WEB https://www.tfpd.co.za/

   

Productes
Ecoturisme

Observació de fauna

Turisme actiu
Descoberta
Itineraris en cotxe

Natura

Observacions
Origen 2004

Estructura de l'empresa No diu quanta gent hi treballa

Tipus de client Adults i famílies

Països als que opera Sud-àfrica

Comercialització Comercialització a través de la web

Edició de fulletons No, tota la informació a la web

Comunicació sostenibilitat Sí (projectes de desenvolupament turístic, certificat de Comerç Just, ús de 
productes sostenibles...)

Punts forts Guanyadors del World Responsible Tourism Awards com a Tour-operador el 2017, que s'atorguen 
amb motiu de la fira WTM de Londres

Xarxes socials  Facebook    Twitter    YouTube    Linkedin    Instagram     

Edita Newsletter Sí, cal subscriure's-hi (inclou apartat de News)

Observacions

- Empresa que treballa als Parcs Transfronterers de l'Àfrica Austral i altres àrees adjacents oferint productes de safari, d'estades 
culturals, allotjaments i rutes de fauna amb 4x4. També s'encarrega de gestionar, comercialitzar i operar per instal·lacions 
d'hostaleria de propietat comunitària en els Parcs Transfronterers i les àrees de conservació adjacents.

- La sostenibilitat és un dels valors principals: tenen el certificat de Comerç Just, van guanyar el WTM World Responsible Tourism 
Awards com a Tour-operador el 2017, busquen formar part de projectes de desenvolupament sostenible i ajudar a les comunitats 
rurals que disposen de les habilitats o recursos per establir un negoci sostenible, ús de polítiques eficients, de productes 
respectuosos i el respecte per la flora i la fauna. 

- Ofereixen productes amb empremta africana: safaris, allotjaments integrats en l'espai, estades culturals, rutes amb 4x4 i 
experiències especials de fauna, de llegendes, gastronòmiques...

http://https://www.tfpd.co.za/




Fitxa Ruta

Transfrontier Parks Destinations

País : Sud-àfrica

Ruta: 778 - Berg to Bush Trail
Enllaç: https://www.tfpd.co.za/4x4-trails/berg-to-bush

Descripció: Ruta amb 4x4 per les Drakensberg Mountains i el Great Limpopo Transfrontier Park

Producte Principal: Natura

Productes Associats: Observació de fauna, Descoberta,

País Ruta:  Sud-àfrica Destinació:  altres Resta Africa

Tipus de viatge:  amb guia Nits: 3

Possibilitat d'allargar:  No Tipus de client:  adults 

Allotjament:  Camping Tipus pensió:  No indica 

Itinerància:  3 o més allotjaments Dificultat:  mitja 

Tipus de terreny:  plana Àrea protegida:  Parc natural/Parc nacional 

Paraules clau: paisatge, allotjament, fauna,

 

Mesos

Gen Feb Mar Abr

Mai Jun Jul Ago

Set Oct Nov Dec

 

Moneda  Euro 

MAX. MIG MIN.

Itinerari (Tiempo total: 0hs.)

Dia Distància Duració Notes

1 Km. 00:00 Mafefe a les Drakensberg Mountains.

2 Km. 00:00 Great Limpopo Transfrontier Park (Letaba Ranch Sector)

3 Km. 00:00 Great Limpopo Transfrontier Park (Mthimkulu sector)

https://www.tfpd.co.za/4x4-trails/berg-to-bush


Observacions
- Itinerari

        dia 1: conèixer el guia a la ciutat minera de Penge, creuar el riu Olifants i començar a fer rutes de 4x4 
per les muntanyes Strydpoort fins el càmping Mafefe (banys compartits). 

        dia 2: es continua per Drakensberg Escarpment, seguint el riu de la muntanya Makutsi a través de la 
Lekgalameetse Nature Reserve fins acabar a Lowveld. Parada a Gravelotte per posar gasolina i es segueix 
per carreteres de grava fins la Letaba Ranch Nature Reserve, que està al costat del Kruger National Park. 
Acampada al costat del riu Baderoekwe.

        dia 3: explorar el Kruger National Park fins arribar a creuar el riu Great Letaba per entrar a la reserva 
Mthimkulu. Creuar el riu Little Letaba i càmping prop de la riba. 

- El preu s'indica amb moneda local i ronda els 350 ? (més barat si s'és resident). No hi ha una llista fixa de 
dates de sortida. Es requereixen un mínim de tres vehicles.

- PUNTS FORTS: entrar en contacte amb els parcs nacionals més importants de Sud-àfrica de la mà 
d'experts que respecten i estimen el seu país, sempre des del punt de vista sostenible i pròxim (llegendes, 
wild camping, cultura...). 
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