
OFERTA PER
A EMPRESAS

a partir de 10 persones

93 689 09 60
info@catalunyaenminiatura.com

www.catalunyaenminiatura.com

http://www.catalunyaenminiatura.com/


Totes les nostres activitats es poden adaptar a les necessitats i objetius de 

l’empresa.

La integració de les activitats d’aventura amb les tècniques de funciona-

ment en equip “team building” ens permeten perseguir i assolir els objetius 

següents:

Cooperació i confiança entre els companys. 

Treballar l'autoestima, contribuint a millorar. 

Desenvolupar la presa de decisions fa.

15,00€
per persona

CIRCUIT D’AVENTURA

9,00€
per persona

EXPOSICIÓ DE
MAQUETESinclou l’exposició de maquetes
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Macarrons

Amanida

Torrada d’embotits

Iogurt

Un plat + postre + beguda.

Pa,aiguaivi

Pastís del dia

Flam

Pollastre amb patates

Butifarra amb patates

per persona per personaNoinclou servei detaula
Per a menús a mida i grups de més de 10 persones

trucar al telèfon 670 44 08 29 o enviar un email a lalloca@lalloca.com

9,35€11,75€

mailto:lalloca@lalloca.com


4,50€
per persona

1,50€
per persona

COFFE BREAK VISITA AL TALLER
Descobreix com es realitzen les 
maquetes de Catalunya en Miniatura 
processos, materials, elements 
decoratius...

Durada: 40 minuts

Inclou 
Café 

Infusions

Suc de taronja

Pastisseria varis, croissant 
magdalenes...



En cap cas s’abonarà l’import de la paga i senyal que

correspon al 30% del total previst. Una vegada rebuda la

paga i senyal oferim máxima felexibilitat en el posible canvi

del día del esdeveniment, podent utilitzar l’import en

productes i serveis del parc en altres dates.

Per formalitzar la reserva cal realitzar la paga i senyal, es

pot fer mitjançant una transferència bancària al número de

compte

ES44 0081 0122 2900 0196 5098

indicant el nom i cognoms de la persona, data i hora de la  

celebració. S’haurà d’enviar el justificant bancari al correu

electrònic info@catalunyaenminiatura.com

mailto:info@catalunyaenminiatura.com

