Festa
d’aniversari
Infantil!
Casa de colònies l’Illot Gran :: Alt Penedès

Aniversari BÀSIC
Monitoratge de 2h d'activitats dirigides, més 1h d'estada a la casa.
Mitja hora

Rebuda + esmorzar o berenar*. Presentació del dia i animació de grup

1 hora i mitja

Activitats mogudes, divertides i de lleure a l’aire lliure

1 hora

Pastís i comiat ( a càrrec dels pares i mares )

( adaptades a l’edat i volum del grup)

*en el cas de fer tarda, el berenar es pot passar a després de les activitats

Activitats incloses (fem programes a mida segons edat i època de l’any, alguns
exemples d’activitats: )

-

-

Jocs de cucanya
- Sarbatanes
Jocs esportius
- Circuit de pedals
Gimcana
- Slack line
5 Giracat ( activitat amb suplement : 100€ )

- Tir amb arc
- Mini parc d’aventura
- Cançons i ballaruca!

Esmorzar o berenar per als nens i nenes
Dolç i salat amb begudes
Pastís d’aniversari

Tot per només

13.75€

El número de monitors i les activitats es concretaran segons l’edat i número de nens i nenes.
Mínim 10 nens/es
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Aniversari PLUS
Monitoratge de 4h d'activitats dirigides.
45 min

Rebuda esmorzar o berenar* , presentació del dia i animació de grup!

2 hores

Activitats mogudes, divertides i de lleure a l’aire lliure

1 hora

Animació d'aniversari, musica i bells i coreografies.
El pastís i els regals.

15 min

Final animat amb dansa de cloenda.

( adaptades a l’edat i volum del grup)

*en el cas de fer tarda, el berenar es pot passar a després o entre les activitats

Tot per només

19€

I pels pares i mares...
Suplement Monitor Hora extra
Cafè i infusions + galetes
Cava + galetes
Esmorzar o berenar complet
Utilització de l’espai ( si no escolliu cap servei)

3€ per plaça
3€
3€
6€
2€

Tots els preus són per plaça.
Tots els serveis Inclouen l’utilització de l’espai i el 10% d’IVA.

Gener 2017
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