PROGRAMA: TURISME ACTIU
Joc d’Orientació 2019

Esteu preparats per viure la nova aventura?
Sou tant valents com per endinsar-vos pels camins,
sense saber on aneu?
Creieu que podeu aguantar l’emoció?
L’Esquirol Natura i lleure, us convidem ...

AL REPTE !!
Quedem a un punt de partida, fem equips i després de superar
diferents fites, proves, missatges,... a veure quin és el grup que arribarà el primer? Quin
equip es quedarà pel camí?
Per la nostra part el repte està servit.

Veniu a superar-lo?
Per realitzar aquest joc d’orientació, tant sols cal tenir un nivell bàsic d’orientació i
moltes ganes de passar-ho bé.
Dinàmica de l’activitat:
. Trobada del grup al punt d’inici (Cardedeu)
Presentació dels monitors – animadors. Explicació del
joc d’orientació.
. Creació dels equips, a cada equip se li entregarà una
motxilla / rinyonera on hi haurà:
Un mapa de la zona on es desenvoluparà l’activitat,
Telèfon o walkie de contacte amb els animadors.
Material per realitzar les diferents proves lúdiques.
. Trobada dels grups al punt final i conclusió de les
proves realitzades.
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HORARI ORIENTATIU: (a consultar horari de tarda- nit)
10.30 h. Trobada del grup al punt d’inici
Presentació equip d’animadors
11.00 h. Inici Joc d’orientació
13.00 h. Final del Joc d’orientació
Fins un altre !!

PREUS:
Per a grups familiars (adults i infants): 12 € / adult / infant
**Grup mínim 18 pax. o pagar grup mínim (216 €)

Per a grups superiors a 30 pax. : 10 € / adult / infant
Per a grups d’adults: 19 € / adult
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim (228 €)
**Gratuïtat per un o dos infants en cas d’haver-hi.
**10 % de descompte per a grups superiors a 30 pax.

IVA INCLÒS
ESPAI: El Joc d’Orientació es desenvolupa per espais rurals de Cardedeu (camins, bosc,...).
El punt de trobada pot variar segons al tipologia del grup. No hi ha lavabo.
El Joc d’Orientació el podem adaptar al grup (edat, limitacions,...).

Si desitgeu us podem oferir opció de DINAR en restaurants propers, cases de colònies o
ZONA DE PICNIC. A consultar.
OBSERVACIONS GENERALS:
. Cal dur roba i calçat còmode, i aigua.
. Cal tenir en compte que s’ha de caminar uns 3,5 Km aprox.
. Regal / detall final per a tots els participants.
. Per formalitzar el servei / activitat cal fer un pagament a compte del 20 %. La resta es pagarà el dia de
l’activitat / servei.
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