
FesTeS Infantils

Activitats

1 inflable petit
pack de 4 jocs

tallers manuals
maquillatge

racó de disfresses

TARIFES 2 hores 3 hores 4 hores 5 hores

2 activitats* 225€ 245€ 265€ 285€

3 activitats** 255€ 285€ 315€ 345€

4 activitats 295€ 335€ 375€ 415€

Els preus inclouen:
 2 monitors
 material necessari
 transport, muntatge i desmuntatge
 assegurança de RC

IVA no inclòs

Suplements:
 Desplaçaments superiors a 50km sortint des de Terrassa (anada i tornada)
 serveis a partir de les 22h, 25€/h cada activitat

*    exemple: 1 inflable + pack de 4 jocs
**  exemple: 1 inflable + pack de 4 jocs + maquillatge



Descripció: disposa de 2 sectors, un per saltar amb dos
obstacles en forma de màstil i l’altre per pujar pel
rocòdrom i baixar pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 10 anys

Amplada: 3 metres
Llargada: 6,5 metres
Alçada: 3 metres

Inflables petits
Vaixell



Descripció: disposa d’un rocòdrom a la part del darrera
per on els nens poden pujar i baixar pel tobogan.

Destinat: a nens/es de 3 a 10 anys

Amplada: 2,5 metres
Llargada: 5 metres
Alçada: 3 metres

Elefant

Inflables petits



Descripció: disposa d’un espai tancat i en el seu interior
hi trobem un gran obstacle ple de forats a través del qual
els nens poden passar d’una banda a l’altra.

Destinat: a nens/es de 1 a 6 anys

Amplada: 3,5 metres
Llargada: 4 metres
Alçada: 4 metres

Saltarí

Inflables petits



Gegants

3 en ratlla
Mikado
4 en línia
Bàsquet gegant

JocS

Diana gegant
Dames
Oca
Bitlles gegants

Descripció: Jocs de gran format

Tangram
Twister
Dòmino
Escales i serps



Gegants
JocS

Descripció: Jocs de gran format
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Mikado
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Tangram
Twister
Dòmino
Escales i serps



Populars
Descripció: conjunt de jocs populars que mantenen el
seu interès malgrat el pas dels anys.

Disposem fins a 12 jocs: bitlles planes, petanca de colors,
joc de les anelles, punteria a la granota, memory, pescar
ànecs, anella al cava, xarranca, paracaigudes, cursa de
xapes, baldufes i cloc-cloc.

JocS
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Descripció:
tallers: realització d’un taller manuals basat en l’elaboració i
decoració d’algun objecte (titella, màscara, clauer...)
maquillatge: una monitora especialitzada pintarà les cares
dels nens del personatge que més els agradi
disfresses: conjunt de vestimentes infantils per a que els
nens es puguin  disfressar dels seus personatge preferits.

RacOns
tallers - maquillatge - disfresses


