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La finca disposa de dues cases, situades a 50 metres de distància 
Es pot llogar una o les dues. 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta MASIA CAN SANT JOAN: 
. Allotjament a la masia amb règim de dret  a cuina 
. Activitats de lleure   
 

Habitacions dobles o triples per a 10 persones 
(dues habitacions amb llit de matrimoni)  

Cuina equipada 
Zona de  barbacoa  amb taula, cadires i taula de ping-pong 

 
Observacions: 
. Els llits els trobareu amb la roba de llit. 
. Si el grup desitja ficar música, sempre haurà de ser a  dins de la casa. 
. Podeu entrar a la casa el dissabte al matí fins diumenge abans de les 20 h. 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

MASIA CAN SANT JOAN  - Masia Rural  
(La Roca del Vallès) 
A plena natura. Espais exteriors amplis.  
 
www.cansantjoan.com  

PROGRAMA COMIATS:   
PROPOSTA CAN SANT JOAN  Cap de setmana  2015 



 

C/ Alfou,10 local 5   08440 Cardedeu Bcn 
Tel. 93 845 50 32/ 630 79 34 73 

info@naturailleure.com    www.naturailleure.com 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
Proposta CASA GRAN CAN SANT JOAN: 
. Allotjament a la casa amb règim de dret  a cuina 
. Activitats de lleure.  

La casa consta de 4 habitacions i 3 banys. Per a dormir-hi 8 persones 
(dues habitacions amb llit de matrimoni)  

Totalment moblada i equipada amb roba de llit mantes i tovalloles. Estris de cuina, microones, frigorífic, 
forn elèctric, torradora i cafetera 

Calefacció i aigua calenta. Rentadora, llar de foc a la sala, TV amb satèl·lit,  jocs de taula. 
Piscina privada (11 m x 5 m) i lavabo 

Barbacoa exterior 
S’admeten animals de companyia 

 

           
 
PREUS:  
Allotjament en règim de dret a cuina de dissabte matí fins diumenge abans de les 20 h.: 
 
*La Masia:  400 €  (grup de 10 persones)             1 nit extra: 100 € /grup 
Passar el dia:  300 €  (grup de 10 persones) 
 
*La Casa Gran:  500 €  (grup de 8 persones)               1 nit extra: 150 € /grup 
Passar el dia:  400 €  (grup de 8 persones) 
 
*Lloguer de les dues cases: 800 €                                   1 nit extra: 200 € /grup 
 

CAN GRAN SANT JOAN  - Casa independent d’una sola 
planta. 
Estil rústic amb tocs moderns. 
 
www.cansantjoan.com  
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1 Activitat lúdica (qualsevol dia a qualsevol hora): 19 € / pax.  
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim  
2 Activitats lúdiques el mateix dia: 34 € / pax. 
 
IVA INCLOS 
 
 
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS:  
Activitats de lleure  
Activitats amb l’objectiu de crear un espai lúdic, de diversió i de complicitat entre el grup d’amics. 

. Si desitgeu les activitats les podem personalitzar amb els nuvis (habilitats, situacions personals,... ).  

. Adaptem les activitats (ritme, durada) al grup participant. 

. Record / detall final per a tots els participants. 

. Cal dur roba còmode, i  a les activitats de nit una llanterna / participant. 

. Durada: 1,5h aprox. 
 
GIMCANA BOJA    
Els participants hauran de superar diverses proves i jocs posant en pràctica certes habilitats: destresa, orientació, 
força, intel·ligència, ... .  
Guanyarà l’equip menys “patós”!!  
 
JOC D’ORIENTACIÓ 
Recorregut de bosc, camp i pels entorn de la casa, on en petits equips haureu de demostrar el sentit de l’orientació, 
superar diferents proves i viure noves aventures. 
Cada equip haurà de localitzar les diferents fites amb l’ajuda d’un mapa i brúixola. No cal tenir cap coneixement 
d’orientació. Nivell bàsic. 
 
LA GRAN AVENTURA 2x2 
JOCS D’AVENTURA  Quin equip arribarà al final del recorregut? I com? 
Heu de venir preparats per embrutar-vos, córrer, saltar, pescar, fer el mico,.... L’equip més aventurer serà el 
guanyador! Ah! també  acabarà  el més brut i cansat! 
Activitat ambientada en un viatge turístic pel món. 
Observacions: El grup ha de dur roba  vella per embrutar-se  (farina, pintura, xocolata,...) i roba de recanvi. 
 
ELS ESTRIS DELS NUVIS     
La tradició mana que la parella ha de dur: Una cosa blava, una cosa nova i una cosa prestada. Però totes les tradicions 
es poden actualitzar o modernitzar! Divertida gimcana on els participants hauran de superar tot tipus de esbojarrades 
proves, per aconseguir que els nuvis puguin celebrar el seu gran dia, de la manera tradicional o .... UNA MICA MÉS 
ACTUALITZAT!!!! 
 
LA LLUITA DEL TEMPS (activitat exclusiva per comiats mixtes de nois i noies) 
Gimcana “Elles contra Ells”      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? 
Proves d’habilitat manual, força, velocitat, relleus, intel·ligència, ...  
 
LA RULETA DE LA FORTUNA  
OH! Quina sort o quina desgràcia. En petits equips, les preguntes i proves decidiran el destí de guanyar o perdre. 
Concurs amb proves dinàmiques. 
Espai: Exteriors  o interiors de la casa. 



 

C/ Alfou,10 local 5   08440 Cardedeu Bcn 
Tel. 93 845 50 32/ 630 79 34 73 

info@naturailleure.com    www.naturailleure.com 
 
 

 
JOCS PERSONALITATS 
Els nuvis estan preparats per la vida de casat?   Ho voleu comprovar? 
Diferents jocs/proves on els nuvis són els protagonistes  però riurem tots plegats. 
La proves les personalitzem amb ells (nom, aficions,...).  
Espai: Exteriors o interiors de la casa. 
 
GIMCANA DEL CUC PEPU. Activitat de nit  
Gimcana nocturna on en petits grups hauran de localitzar i superar  diferents proves amagades pels entorns.  
Veniu preparats per ballar, maquillar-vos,...! 
 
CAÇERA DE MONSTRES. Activitat de nit 
Quin equip serà el millor caçador? El que no es cagui de por!! El que no es perdi!! 
Gimcana pels entorns de la casa ambientada en monstres i mites del terror. 
Per demostrar la vostre habilitat de la caça, veniu preparats per superar més d’una prova o burrada. 
 
EL GRAN CONCURS. Activitat de nit interior 
Molta sort, habilitat, enginy, ... i bon humor us faran falta per guanyar el gran concurs. 
Jocs dinàmics d’interior. 
 
 

 
 
OBSERVACIONS GENERALS:  
. Per formalitzar la reserva cal fer  un pagament a compte del 30 % del total. La resta es pagarà el dia de l’activitat / 
servei. 


