PROGRAMA: ANIMA’T COMIATS
PROPOSTA LA LLUITA DEL TEMPS Jornada d’un dia 2019

Des dels inicis dels temps hem sentit que existeix aquesta rivalitat;
Que si les noies són més espavilades i més
presumides! ...
Que si els nois més bèsties i pensant amb el
futbol! ...
Anem a comprovar si les històries són veritat o
tant sols són llegendes que perduren dins el
temps.

Creieu que la rivalitat existeix o tant sols són històries?
L’Esquirol Natura i Lleure us proposa un divertit joc, amb un munt de proves
esbojarrades, on poder passar un bona estona.
Proves d’habilitat manual, força, velocitat, relleus, intel·ligència, ...

“NOIS contra NOIES”
Activitat personalitzada amb els nuvis (nom, aficions,...)
Detall / regal per a tots els participants
Durada: 1,5 hores aprox.

ESPAI: Masia Can Mateuet
www.canmateuet.com

(Cànoves – Vallès Oriental)

Podeu escollir els serveis desitjats.
Espai a compartir amb altres possibles usuaris
ACTIVITAT LÚDICA “LA LLUITA DEL TEMPS”
REFRIGERI (refrescs, patates, olives, fuet, ...copa de cava)
DINAR i/O SOPAR en menjador exclussiu.

C/ Alfou, 10 local 5
08440 Cardedeu
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73
info@naturailleure.com - www.naturailleure.com

MENÚ:
Primers
Fideus rossejats, fideus negres, arròs casolà, arròs amb bolets i pernil de gla, espaghetti amb crema de bolets,
pastís de ceba escalivada, amanida amb fruits secs i formatge de cabra o amanida de verduretes i romesco.
Segons
Rostit de vedella amb puré de patata i poma, vedella amb fricandó, porc a l’aroma de mostassa amb suquet de
bolets i ceba, rostit de pollastre amb botifarres o orada amb verduretes.
Postre, vi, aigua, pa i cafè
**Tot el grup ha d’escollir un sol menú o màxim dos.
**Menjador exclusiu pel grup.
Disposem d’altres menús. A consultar.
HORARI ORIENTATIU Can Mateuet: (a consultar horari de tarda- nit)
11.00 h. Trobada a Can Mateuet.
Presentació equip d’animadors
11.30 h. Inici Activitat
13.15 h. aprox. Final activitat
Refrigeri (opcional)
14.00 h. Dinar
18.00 h. Aprox. Final de la jornada.
Fins un altre !!
PREUS:
Activitat lúdica “LA LLUITA DELS TEMPS” : 19 € / pax.
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim (228 €)
**10 % de descompte per a grups a partir de 30 pax.
Dinar i/o sopar amb servei de cambrer: 25 € / pax. / àpat
**Grup mínim 15 pax. o pagar el grup mínim.
Dinar i/o sopar sense servei de cambrer: 20 € / pax.
**Grup mínim 15 pax. o pagar el grup mínim.
**El grup ha servir-se el menjar i desparar taula.
Refrigeri: 4,5 € / pax.
Ús d’espai (2 a 3 hores)– Grups que desitgen fer activitat lúdica i marxen: 5 € / pax.
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim
**Si reserveu el dinar o sopar, l’ús de l’espai ja està inclòs.
IVA INCLOS
OBSERVACIONS GENERALS:
. Cal dur roba i calçat còmode.
. En previsió de pluja o mal temps, l’activitat s’adaptarà a un espai interior. Condicionada per la disponibilitat de
Can Mateuet.
. Per formalitzar el servei cal fer un pagament a compte del 20 %. La resta es pagarà el dia de l’activitat / servei.
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