
PARK NATURA
on comencen les sensacions

Un centre de divertiment i entreteniment familiar.

Un espai natural on gaudir de la natura amb una mirada 
diferent, gràcies a les noves tecnologies i a instal·lacions 
úniques al país.

Un lloc on passejar, descobrir, compartir, aprendre i viure la 
natura de manera sostenible.

PARK NATURA ofereix:
- experiències d’oci, aventura, culturals, artístiques i mediambientals.
- sensacions i emocions

Una manera de viure l’entorn natural, però integrant:
- tecnologies
- enginyeria
- art
- cultura
- activitat física

Quin és el concepte?

PARK NATURA proposa un recorregut que s’estén al llarg de 3 km i 
que ofereix activitats no linials, permetent un recorregut lliure.

Es proposen activitats de pagament combinades amb d’altres 
gratuïtes per tal d’arribar a un major nombre de persones i amb l’objectiu 
de fidelitzar i aconseguir una experiència positiva. 

Fins ara el Camí de les Pardines ha estat un recorregut obert al públic de 
manera gratuïta i hem de conservar aquest valor, això sí, potenciant i 
millorant l’experiència d’usuari amb un upgrade a nivell 
d’activitats/serveis.

Quin tipus d’experiència?

Quina és l’operativa?

S’ofereixen activitats de diferent tipologia, adaptades a diferents 
targets groups.
Les activitants de pagament poden ser contractades individualment 
o paquetitzades amb d’altres.

El funcionament de la majoria d’activitats es reserva als mesos on no 
hi ha neu (finals d’abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre i inicis 
de novembre) tot i que el moments de gran afluència com, Nadal o 
Carnestoltes es poden habilitar algunes de les activitats oferint “visites” 
guiades per a grups limitats i en horaris establerts
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1 WELCOME
Espai de benvinguda. Consisteix en una caseta construïda a partir de contenidors navals assemblats i “pals de plàstic 
reciclat i pintats que simulen un bosc, amb l’objectiu d’integrar-se a la natura tot aportant un toc de modernitat.
En aquest espai té lloc la contractació de les diferents activitats (POI's) que trobem al llarg del recorregut de 3 km.
En aquest espai en concret es contracten a més a més els serveis de bicicletes, e-bikes i bicicletes familiars de llo-
guer, així com la contractació de l'activitat d'scape mountain. Trobem WC’s i un espai de descans (cafeteria amb 
màquines vending i productes de proximitat)

2 MAXI SWING  & PASAREL·LA activitat de pagament
Aprofitant les vistes panoràmiques, a la parròquia d'Encamp, que ofereix la parcel·la en qüestió proposem un gronxador 
gegant (de més de 5 m d’alçada) que disposa d'un mecanisme de control exclusiu, i que ens projecta cap al cel, 
fent-nos experimentar la sensació d'un ocell que vola. A banda, en aquest espai trobem una petita passarel·la a prova 
de vertigen, una vegada més una instal·lació que ens mostra el vertiginós i magnífic paisatge.

3 LA CABANYA SECRETA - SCAPE MOUNTAIN activitat de pagament
Un escape mountain, que consisteix a resoldre una sèrie d'enigmes per anar avançant fins a aconseguir l'objectiu final. Al 
contrari dels escape room convencionals, s'enfoca dins d'un marc diferenciador desenvolupat completament a l'aire 
lliure, permetent desplaçar-se lliurement i utilitzant elements de l'entorn natural com a part del joc. Comença en els 
entorns immediats de la caseta de benvinguda i culmina en la "cabanya secreta" marcada amb un número 3.

4 PIC NIC activitat gratuïta
Zona de descans. Ubicat aproximadament a la meitat del recorregut total, trobem un espai on poder menjar i 
descansar.
Mobiliari en formigó per a un menor manteniment i major durabilitat. Optem per formes geomètriques que posen de 
manifest l'esplendor de la natura alhora que ofereixen una composició integrada, amb la capacitat de projectar-nos cap al 
paisatge.

5 PARC INFANTIL INTEGRAT activitat gratuïta
Un parc infantil en què a través d'elements interactius realitzats amb fusta tractada els més petits podran gaudir d'un 
moment d'esbarjo.

6 EL MURAL IMMERSIU DE LES FLORS I ELS ANIMALS activitat gratuïta
Un espai destinat a la cultura i les arts, on donem veu a artistes del país, que representen diferents elements característics 
de la fauna i la flora andorrana. Un mural de cocreació i sobretot un mural que es caracteritza per ser immersiu. Els 
passejants i visitants podran fotografiar-se amb les diferents composicions com si estiguessin dins d'un món màgic, 
com si estiguessin dins del mural. Un espai per tant ideal per fer-se una fotografia i compartir-la a les xarxes socials.

7 ESPAI POP UP “FANTASTIC NATURE” I REALITAT VIRTUAL activitat de pagament
Una construcció sostenible i integrada en l'entorn, seguint el que anomenem arquitectura mimètica, que simula una 
continuació del bosc que l'envolta, gràcies al revestiment de les seves parets amb miralls especials. Es tracta un espai 
d'uns 60 m2 on trobem una recepció seguida d'un espai dedicat a la realitat virtual, a través d'ulleres i un altre espai 
pop up on es recrea una natura fantàstica. El visitant experimentarà en aquesta segona sala la sensació de caminar 
per un cel estrellat i poder tocar els núvols. Sense dubte una experiència onírica única.

LES LOCALITZACIONS (POI’S)
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8 TIROLINA activitat de pagament
Al llac d’Engolasters és complicat el bany per temes de seguretat, però el podem sobrevolar, i que millor manera que 
fer-ho a gran velocitat, gaudint de les millors vistes des d’una divertida tirolina!
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EVERY-
WHERE BIKELAND activitat de pagament

El recorregut que parteix des dels Cortals d'Encamp i que va fins al llac d'Engolasters té un total de 3 km. L'atribut 
diferencial és que tot i ser un camí en plena natura està completament condicionat per gaudir d'un passeig en bici, 
ara bé, per seguretat, el projecte preveu la creació d’un “carril bici”.
No totes les persones que es desplacen fins al llac tenen l'oportunitat de carregar als seus vehicles bicicles, per espai, o 
directament perquè no en disposen. És un servei per tant idoni!
Els visitants podran llogar diferents bicicletes, mountain bikes, e-bikes i fins i tot bicicletes familiars o per a persones 
amb mobilitat reduïda!

EVERY-
WHERE APP AMB REALITAT VIRTUAL activitat gratuïta

El visitant podràs descarregar una app, que es comunicarà en diferents punts del recorregut. Aquesta app guiarà la 
visita destacant temes d'interès de l'entorn natural alhora que suposarà una eina de divertiment que ens permetrà 
entre altres funcionalitats fer-nos una foto a través de realitat virtual amb un personatge cartoon.

Al llarg del recorregut de 3 km, des de l'inici del Camí de les Pardines, als Cortals 
d'Encamp, i fins al Llac d'Engolasters, trobem un total de 8 POI's i un total de 10
activitats. 
2 de les activitats proposades, una de pagament i l'altra gratuïta es poden gaudir 
durant tot el recorregut.
En primer lloc, podem llogar una bici, per fruir de l'experiència de manera individual 
o bé en parella o fins i tot en família gràcies a unes bicicletes ideals per a transportar 
còmodament als més petits.

L'altra proposta que ens acompanyarà de principi a fi, al llarg del nostre recorregut, i 
fins i tot al llarg de la nostra jornada és una app que integra tecnologia de realitat 
virtual. Es tracta d'una app gratuïta que pot millorar la nostra experiència pre, 
durant i post visita a PARK NATURA.
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COM SERA CADA ESPAI?
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CONCEPTES 

PARK NATURA

Aquesta és la DINA! 
El personatge de Realitat 
Virtual que ens acompanyarà 
al llarg del recorregut i que 
visualitzarem a través d’una 
app al nostre smartphone en 
qualsevol moment de la 
visita. 
Ella és qui millor coneix 
PARK NATURA i tots els seus 
secrets.

WELLCOME MAXI SWING PASAREL·LA SCAPE MOUNTAIN SCAPE MOUNTAIN

PARC INFANTIL MURAL

FANTASTIC 
NATURE 
I REALITAT VIRTUAL
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FANTASTIC NATURE 
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REALITAT VIRTUAL BIKELANDFLYLAKE

EVERY-
WHERE
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PIC NIC APP

EVERY-
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PARK NATURA

UN ESPAI 
MULTIDISCIPLINAR
Plantegem un espai que 
combina diferents elements:

Es crea el binomi perfecte 
entre dos mons a priori 
allunyats: LA NATURA I LES 
NOVES TECNOLOGIES.

Les noves tecnologies ens 
apropen a la natura 
oferint-nos una mirada 
exclusiva. Endinsant-nos en 
un univers oníric.

Un altre component impor-
tant és l'ART i 
l'ARQUITECTURA.

No podem oblidar el compo-
nent lúdic que el trobem 
present en diferents 
instal·lacions. A través de la 
GAMIFICACIÓ en l'escape 
mountain, 
o en un parc infantil que 
s'integra en la natura.

Per últim fem valdre els 
atributs de la natura i la seva 
majestuositat a través 
d'instal·lacions que recalquen 
la petitesa de l'ésser humà. 
Un gronxador gegant o bé 
una tirolina que ens fa sentir 
com pitavoles que 
sobrevolen el llac.
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PARK NATURA

HOLA! T’ACOMPANYO AL PARK!
UNA MANERA DE DESCOBRIR EL 
PARC MOLT ESPECIAL!
Experiència AR que et permet convocar un 
personatge (animal) cartoon, que ens brinda 
informació referent a les activitats, horaris,
 informació general, i a més a més ens ofereix la 
possibilitat de fer-nos una foto amb el personatge 
del parc, com si estigués al nostre costat.

MISSIO, VISIO I VALORS 
La missió de PARK NATURA és contribuir al desenvolupament econòmic i turístic de la 
parròquia d'Encamp.
Impulsar el contacte amb la natura, preservant el medi ambient i oferint un upgrade 
respecte a la tipologia d'activitats i recursos per experimentar la natura.

La visió de PARK NATURA és esdevenir un atractiu turístic de referència a Andorra.

Els valors de PARK NATURA són la sostenibilitat, l'entreteniment i la varietat

PRESSUPOST
El projecte de PARK NATURA pot ser entès com a projecte global, però també és factible la seva im-
plementació per fases o simplement només optant per algunes de les instal·lacions i serveis proposats.
És interessant tenir en compte aquest punt a l'hora de valorar la inversió que s'ha de fer.
 

PROPOSTA BASICA DES DE 150.000 €
PROPOSTA PREMIUM FINS A 1.458.500 €

Els números que acompanyen les imatges que segueixen corresponen als POI’s indicats al mapa del plafó 1/2.  Les imatges són referències del concepte o instal·lació que es proposa.

UN REFERENT 
PER A ANDORRA!

El present projecte 
contempla el disseny, 
fabricació i instal·lació d’un 
gronxador gegant únic.

Es tracta d'un gronxador de 
grans dimensions, recolzat 
per un projecte d'enginyeria 
en el que ja s'està 
treballant. 
És un gronxador que 
compta amb dos nivells, un 
més fluix i un altre per als 
més atrevits. Permet poder 
accedir-hi de forma 
individual en parella. 

Preparats per volar?

INNOVAR PER 
APROPAR LA 
NATURA A LA 
TECNOLOGIA

La natura és infinita i aquest 
espai justament ens 
projecta en una natura 
màgica. Una natura onírica 
que farà somiar al visitant. 

Un espai que s'integra dins 
d'un edifici d'arquitectura 
mimètica i en el que el 
visitant podrà gaudir d'una 
experiència re realitat virtual 
així com endinsar-se en un 
espai on tocarà els núvols.
 
Preparats per somiar?

UNA PORTA D’ENTRADA QUE ATORGA IDENTITAT


