
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

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 f est es d' aniversar i es f an en caps de semana i f est ius a 
part ir  de les 15:00h f ins 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 
Mini entrepans salats (2) 

Mini de nocilla(2) 
Xips i olives 

Bossa de xuxes o Pastis (1) 
Beguda(1) 

                    
                  
                  Aniversari 3 

Xips i olives 
Mini entrepans salats (2) 

Dauets de truita de patates (3) 
Croquetes casolanes (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. 

 

 
 

Aniversari 2 
Mini pizzas variades (3) 
Mini hamburguesa (1) 

Xips i olives 
Bossa de xuxes o Pastis (1) 

Beguda (1) 
 
 
 
                 Aniversari 4 
                     Xips i olives 
           Montaditos d’ embotit (3) 
          Calamars a la romana (2) 
            Aletes de Pollastre (2) 
                    Beguda (1) 
 
 

• muniqui amb un mínim de tres dies 
d'antelació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El teu centre d'Oci 
i Aventura 

 
 
 


