
Aquest estiu estimula la imaginació 
jugant a l'aire lliure

Catàleg
Activitats per esplais 2019

Un estiu diferent 

€

des de

6,50



PACK CIRCUIT INFANTIL

Inclou

Recomanat 
de 4 a 7 anys

Exposició
de maquetes

Circuit infantil
dʼaventura

Zona 
dʼaigua

Passi 
de vídeo

Viatge en tren 
panoràmic

150 minuts

Els circuits d'aventura estan monito-
rats. A la zona d'aigua les activitats no 
estan dinamitzades, només supervisa-
des. La visita a l'exposició de maquetes 
i la projecció de vídeo és per lliure.

12
Tot per

€
per nen

60 min - lliure

10 min

45 min - monitoritzat

20 min - lliure

15 min - lliure

Es lliurarà el dia de la visita un horari 
per a realitzar totes les activitats.



PACK MITJÀ/EXTREME
Inclou

Recomanat 
a partir 8 ans

Exposició
de maquetes

Circuit dʼaventura
mitjà/extreme

Zona 
dʼaigua

Passi 
de vídeo

Els circuits d'aventura estan moni-
torats. A la zona d'aigua les activi-
tats no estan dinamitzades, només 
supervisades. La visita a l'exposició 
de maquetes i la projecció de vídeo 
és per lliure.

180 minuts12 12
Tot per

€ €
per nen

60 min - lliure

90 min - monitoritzat

20 min - lliure

15 min - lliure

Es lliurarà el dia de la visita un horari 
per a realitzar totes les activitats.



PACK ACTIVITAT D’AIGUA

Inclou

Recomanat 
de 3 a 6 anys

Viatge en tren 
panoràmic

Exposició
de maquetes

Activitat
dʼaigua

Passi 
de vídeo

120 minuts

Les activitats d'aigua estan dina-
mitzades i supervisades. La visita a 
l'exposició de maquetes i la projec-
ció de vídeo és per lliure.

9
Tot per

€
per nen

60 min - lliure

10 min

30 min - monitoritzat

15 min - lliure

Es lliurarà el dia de la visita un horari 
per a realitzar totes les activitats.



LLIURESACTIVITATS

Recomanat per 
a totes les edats

Recomanat per 
a totes les edats

90 minuts

10 minuts

6,50€

€

per nen

Per només

1
per nen

Per només

EXPOSICIÓ DE MAQUETES

ACTIVITATS ADDICIONALS 

Viatge en tren panoràmic



PRÀCTICAINFORMACIÓ

Portar esmozar i dinar, en cas 
de ser necessari.

Portar gorra i crema solar 
depenent del temps. 

En cas de realitzar l'activitat 
d'aigua és recomanable 
portar banyador. 

Portar roba i calçat esportiu.

10:00

10:30

14:00

15:00

Arribada i acolliment al parc.
Esmorzar a la zona picnic.

Inici de lʼactividad concertada.

Dinar a la zona pinic i temps 
per jugar.

Fi del dia dʼexcursió.

QUÈ CAL PORTAR ?

COM ORGANITZAR L'EXCURSIÓ

Sitges

Torrrelles
de Llobregat

St. Vicençs
dels Horts

 Costa 
Brava Montserrat

BARCELONA

AP2

C32

S53

C31

A2

S5

C32

NII

AP7

S602

Informació i reserves

info@catalunyaenminiatura.com

936 89 09 60


