BOSC TANCAT: un oasis d’Oci i Aventura al teu abast
L’espai i els serveis que oferim són ideals per a passar una jornada sencera enmig de la natura
i a tant sols 15 minuts de Barcelona.

NATUPARK
“Assumir reptes i superar-los”
El nostre parc d’aventura als arbres. Un nou concepte d’activitats a l’aire lliure, avalat per 11 anys d’experiència
NATUPARK ofereix la possibilitat de gaudir d’un conjunt d’instal·lacions sobre els arbres que inclouen tirolines,
lianes, troncs oscil·lants, ponts de xarxa etc. L'ampliació i millora de les nostres instal·lacions han fet de
Natupark el major parc d'aventura d'Espanya.

Per a tots aquells que ja ens coneixen, esperem que la experiència us faci repetir amb nosaltres una estada
d’esbarjo, tant per als adults com per als nens.
Circuits a diferents alçades i amb diferents nivells de dificultat per a totes les edats, tot potenciant el
cooperativisme, l’esport i el respecte per l’entorn.
Com Funciona?
En Natupark, el preu de les tarifes no és per circuit, sinó per temps, primer fareu un circuit de pràctiques on us
expliquem les normes de seguretat i desprès disposeu de 3 hores seguides per fer els circuits que més us agradin.
(obligatori fer un circuit blau o taronja abans que el vermell i desprès si encara us queden forces provar el circuit
negre.
Qué cal portar
L’ús de calçat esportiu es imprescindible, i aconsellem roba còmoda.
El material tècnic i de seguretat ho proporciona Natupark.

Tarifes:

INDIVIDUAL GRUPS +10 GRUPS +25
Infantil (4 a 6 anys)
13,00 €
12,00 €
11,00 €
Juvenil (7 a 13 anys)
18,00 €
17,00 €
16,00 €
Adult (mes de14 anys) 24,00 €
23,00 €
22,00 €

Fam. Nombroses
i Monoparentals
11,50 €
16,00 €
21,50 €

(Preus per persona i IVA inclòs)
[ELS DESCOMPTES DE DIFERENTS PROMOCIONS NO SÓN ACUMULABLES]

reserves: Es recomanable fer la reserva amb antelació,
(laborables mínim 10 persones i sempre amb reserva prèvia)
Circuits i alçada mínima:
Circuit INFANTIL ……………………1 m. fins a 1,20 m. (2 hores d’activitat)
Circuits VERD (2)................................1,15 m.
Circuits BLAU (2)...…………………..1,30 m.
Circuit TARONJA.................................1,30 m.
Circuit VERMELL.................................1,45 m.
Circuit NEGRE......................................1,45 m. (A PARTIR DE 14 ANYS)
Circuits Verds, Blaus, Taronja i Vermell : Menors de 14 anys acompanyats d’un adult, que fa l’activitat.
Circuit Infantil: Menors acompanyats d’un adult des de terra, que no fa l’activitat)

Ràtio adults que han de fer la activitat 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

PISCINES BOSC TANCAT
.. Recinte de piscines integrat per 4 piscines amb una superfície de 1.850 m²
de làmina de aigua.
.. Superfície de platja pavimentada de 2.150 m².
.. Àrea de gespa de 3.520 m².
.. Servei de bar en recinte de piscines.
.. WC i infermeria
Millores realitzades:.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 te olor ni sabor a clor i és totalment apte per
aquelles persones al·lèrgiques al clor.

Tarifes Piscines
LABORABLE

EDATS

LABORABLE
Grups + 10 (Sota reserva)
+ Fam. Nombroses i monoparentals

0 a 3 anys
4 a 8 anys, majors de 65 i
discapacitats
9 a 13 anys
14 a 64 anys

Gratuit

Gratuit

2,50 €

2,25 €

4,00 €
5,50 €
DISSABTES I FESTIUS

3,60 €
4,95 €
DISSABTES I FESTIUS
Grups + 10 (Sota reserva)
+ Fam. Nombroses i monoparentals

0 a 3 anys
4 a 8 anys, majors de 65 i
discapacitats
9 a 13 anys
14 a 64 anys

Gratuit

Gratuit

3,50 €

3,15 €

5,00 €
7,00 €

4,50 €
6,30 €

PREUS REDUIT TARDA ( a partir de les 15:00)
EDATS
0 a 3 anys
4 a 8 anys, majors de 65 i discapacitats
9 a 13 anys
14 a 64 anys

LABORABLE

DISSABTES I FESTIUS

Gratuit
1,40 €
2,20 €
3,00 €

Gratuit
1,95 €
2,75 €
3,85 €

BONUS 15 dias (13 dias laborables + 2 dias festius) (Personal e intransferible)
BONUS 15 dias (4 a 8 anys, majors de 65 i discapacitats
BONUS 15 dias (9 a 13 anys)
BONUS 15 dias (14 a 64 anys)

25,00 €
35,00 €
50,00 €

Les piscines obriran les seves portes el proper 8 de juny i estaran obertes fins el 9 de Setembre, de 10 del matí fins
a les 7 de la tarda.
Segon Normativa Municipal els menors de 14 anys han d'anar acompanyants d'un adult major d'edat.
Un únic adult només podrà fer-se responsable d'un màxim de 4 menors.

BAR PISCINES – BARBACOES
Teniu a la vostre disposició servei de Bar a la zona de piscines que ofereix entrepans, begudes, gelats, etc., i també
una gran zona de pícnic amb barbacoes.

En Temporada de Piscines:
Obligatori la entrada de Piscines per accedir a la zona de Barbacoes-Picnic
BARBACOES(Torns de 2 h.) (10-12, 12-14 i 14-16)

10 €

ZONA PAELLA (4 PAELLES MITJANES) unitat

10 €

TAULES amb 6 CADIRES (Tot el día)

10 €

CADIRA adicional

1€

CARBÓ (Sac 3 Kg.)

4€
4€

LLENYA (FEIX 4 Kg.)

BAR RESTAURANT BOSC TANCAT
Bar- Restaurant, amb menús per a grups, menú diari i menús de cap de setmana.
CONTACTA AMB NOSALTRES

41⁰30'06.5''N 2⁰07'52.4''E

www.bosctancat.net
Natupark:
Tel.: 93 591 07 27 reservas@natupark.com
Bosc Tancat, Piscines:
Tel.: 605 05 22 76 piscines@bosctancat.com
Bosc Tancat, Oficines:
Tel.: 93 580 59 19 oficina@bosctancat.com
Bosc Tancat, Bar piscines-barbacoes: Tel.: 605 05 22 75 oficina@bosctancat.com
Bosc Tancat, Bar-Restaurant: Tel.: 93 580 49 58 barrestaurant@bosctancat.com

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.
Veniu amb ganes d’animar i després de tot el joc i la diversió un
bon esmorzar o berenar.
Totes les festes d'aniversari es fan en caps de semana i festius a
partir de les 15:00h fins a les 19:00h.

Pack Natupark + Catering: 16 €
(Obligatori adults acompanyants segons ràtio per edat, el preu de
l’adult es el mateix que el del nen)
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 d'incògnites + Catering: 14 €
(Mínim un adult acompanyant per cada 10 nens, el preu de
l’adult es el mateix que el del nen)
Els monitors tenen preparada una cursa on els participants hauran de
aconseguir descifrar els enigmes per aconseguir totes les pistes
amagades per al bosc per resoldre l’incògnita.

Piscines + Catering: 10 €
(Mínim un adult acompanyant per cada 4 nens menors de 14 anys,
el preu de l’adult es el mateix que el del nen)
A partir del 8 de juny i fins al 9 de Setembre, 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

Catering BoscTancat / Natupark
Aniversari 1

Aniversari 2

Mini entrepans salats (2)
Mini de nocilla(2)
Xips i olives
Bossa de xuxes o Pastis (1)
Beguda(1)

Mini pizzas variades (3)
Mini hamburguesa (1)
Xips i olives
Bossa de xuxes o Pastis (1)
Beguda (1)

Aniversari 3

Aniversari 4

Xips i olives
Mini entrepans salats (2)
Dauets de truita de patates (3)
Croquetes casolanes (2)
Beguda(1)

Xips i olives
Montaditos d’ embotit (3)
Calamars a la romana (2)
Aletes de Pollastre (2)
Beguda (1)

Observacions:









.
Inclouen plats, gots i coberts d' un sol ús,
En l'aniversari 1 i 2 heu de dir si és amb
pastis o amb bossa de xuxes, Si és amb les
dues opcions el preu per persona
augmentarà 1,50 euros
Si en el càtering 3 i 4 volen pastís o xuxes el
preu serà de 1,50 € més per persona
Tots els càtering son amb reserva mínima
de 1 setmana.
La quantitat total de comensals haurà de
confirmar-se 3 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'antelació.

 muniqui amb un mínim de tres dies
d'antelació.

El teu centre d'Oci
i Aventura

