BOSC TANCAT
FESTES D'ANIVERSARI
Celebra les festes d’aniversari envoltat de natura, durant la teva festa
d’aniversari farem diferents activitats, per celebrar amb els vostres
amics i familiars.
Poden participar tant grans com petits, així que no badeu, podeu passar
una jornada divertida tota la família junta o riure plegats amb els vostres
amics de l'escola.
Dos hores de diversió amb jocs i tallers guiats amb monitors, el joc de les
cadires, curses de sacs, el joc del mocador, etc.., Veniu amb ganes
d’animar! i després de tot el joc i la diversió un bon berenar.

Natupark:
 Anireu sobre els abres pasan per ponts tibetans, tirolines, lianes, troncs
oscil·lants, ponts de xarxa, nepalés, de mico.
 Un circuit verd o blau, abans de comenzar heu de fer un petit circuit de
pràctiques amb un monitor, i després ja esteu preparats per començar les
activitats on amb la vostre destresa i habilitat gaudireu d’ una inolvidable
experiencia d’aventura sobre els arbres, per disfrutar amb els amics i els
pares, i després de l'aventura un bon berenar

Cursa incògnites:
 Els monitors tenen preparada una cursa on els participants hauran de
superar diferents jocs i obstacles per aconseguir totes les pistes per
resoldre l’enigma.

Josc tradicionals:
 Els monitors faran amb els nens jocs tradicionals (joc de les cadires,
curses de sacs, el joc del mocador etc..)

Piscines:
 a partir del 10 de juny tambe podeu celebrar la vostre festa a les Piscines
amb un bon bany amb els amics i els pares i després un berenar a la zona
de picnic
 Recinte de piscines integrat per 4 piscines, per a totes les edats
 Nou sistema de depuració de l’aigua mitjançant electròlisi salina. Aquest
sistema totalment innovador a la província de Barcelona té molts més
avantatges respecte al sistema tradicional: els banyistes no pateixen
irritació d’ulls ni pell, no decolora els banyadors, no té olor ni sabor a clor
i és totalment apte per aquelles persones al·lèrgiques al clor.

TARIFES:
 Cursa incògnites + càtering: 14.00€ per pax
 Jocs tradicionals + càtering: 14.00€ per pax
 Natupark: circuit de practiques + 1 circuit + càtering: 16.00€ per pax
 Piscines + càtering (de 15:00h fins a les 19:00h): 11.00€ per pax
(I.V.A. Inclòs)

HORARIS:
Cursa incògnites, jocs tradicionals, caps de semana i festius de a
partir de les 15:00h fins a les 19:00h.
Natupark caps de semana i festius a partir de les 15:00h fins a les
19:00h.
A partir d’ abril tambe de dilluns a divendres de 17:00h a 20:00h.
Piscines del 10 de juny al 11 de setembre de 15:00h fins a les
19:00h.

Berenar:
Les nostres excel·lents cuineres ens hauran preparat entrepans dolços i
salats acompanyats d’aperitius i de begudes. També hi haurà bosses de
dolços o pastís casolà per tal de bufar les espelmes amb nosaltres!!!

CATERING NATUPARK / BOSC TANCAT
Aniversari 1

Aniversari 2

Mini entrepans salats (2)

Mini pizzas variades (3)

Mini de nocilla(2)

Mini hamburguesa (1)

Xips i olives

Xips i olives

Bossa de xuxes o Pastis (1)

Bossa de xuxes o Pastis (1)

Beguda(1)

Beguda (1)

Aniversari 3

Aniversari 4

Xips i olives

Xips i olives

Mini entrepans salats (2)

Montaditos d’ embotit (3)

Dauets de truita de patates (3)

Calamars a la romana (2)

Croquetes casolanes (2)

Aletes de Pollastre (2)

Beguda(1)

Beguda (1)

Condicions de la reserva:


Per celebrar els aniversaris de la cursa d’ incògnites, els tallers o la mini disco ha
d’haver un mínim de 10 nens, i un adult responsable



Per celebrar els aniversaris de dilluns a divendres, ha d’ haver un mínim de 10



participants,
Per celebrar els aniversaris al Natupark sempre ha d'haver adults responsables que
realitzin l' activitat amb els menors, el ràtio d' adult per nen varia segons l'edat del
nens.

Ràtio adults que han de fer la activitat de Natupark amb menors de 14 anys:
.. Nens de 6 a 8 anys: 1 adult x cada 3 nens
.. Nens de 9 a 11 anys: 1 adult x cada 4 nens
.. Nens de 12 a 13 anys: 1 adult x cada 5 nens








Per celebrar els aniversaris a les piscines sempre ha d’haver un adult responsable.
Els càterings de l'aniversari 1 i 2 heu de dir si és amb pastis o amb bossa de dolços, si
és amb les dues opcions el preu per persona augmentarà 1,50 euros,
Els càterings de l'aniversari 3 i 4 si es vol afegir un pastis el preu per persona
augmentarà 1,50 euros,
la quantitat total de participants haurà de confirmar-se 4 dies abans de la celebració
i s'entendrà com a definitiva.
Per fer efectiva la reserva s’ha d’abonar una paga i senyal, que en cas d’anul·lació de la
reserva es retornarà, sempre i quan es comuniqui amb un mínim de tres dies
d'antel·lació.



En dies de pluja, en cas de voler aplaçar la festa, es podrà realitzar sempre i quan la
celebració es dugui a terme durant els propers 30 dies i respectant les reserves
planificades.

Bar zona picnic "BOSC TANCAT"
Tel.: 93 580 59 19/ 605052275
oficina@bosctancat.com
Natupark
Tel.: 93 591 07 27/ 615 95 10 22
reservas@natupark.com

