
2 hores 3 hores 4 hores

1 inflable 265€ 310€ 350€

2 inflables 460€ 530€ 595€

3 inflables 595€ 695€ 785€

Tarifes inflables

2023

Els preus inclouen: monitor per cada inflable, muntatge i desmuntatge, transport, certificació vigent dels

inflables i assegurança de RC. IVA no inclòs.

Suplements:

 si l’horari es divideix en dos (matí i tarda) s’aplicaran 40€/inflable.

 a partir de les 21h s’aplicaran 60€/hora per inflable.

 desplaçaments superiors a 30 km des de Terrassa. Preu km: 0,50€.



Tarifes activitats lúdiques 

2023

activitats 2 hores 3 hores 4 hores

brau mecànic 390€ 430€ 470€

minigolf circuit 5 forats 380€ 410€ 435€

minigolf circuit 9 forats 480€ 540€ 595€

festa de l’escuma 350€/1h

* amb opció de delimitador inflable

Els preus inclouen: monitor/s per cada activitat, muntatge i desmuntatge, transport. IVA no inclòs.

Suplements:

 si l’horari es divideix en dos (matí i tarda) s’aplicaran 40€/activitat.

 a partir de les 21h s’aplicaran 60€/hora per activitat.

 desplaçaments superiors a 30km des de Terrassa. Preu km: 0,50€



Tarifes Packs jocs 2023

Jocs i racons 2 hores 3 hores 4 hores

pack 6 jocs gegants (1 monitor/a)* 250€ 290€ 330€

pack 12 jocs gegants (2 monitors)* 350€ 420€ 480€

pack 12 jocs populars i/o de circ (2 monitors)* 350€ 420€ 480€

pack 20 jocs gegants i/o populars (3 monitors) 470€ 560€ 640€

jocs de masia (2 monitors) 390€ 460€ 520€

* amb opció de delimitador inflable

Els preus inclouen: monitor/s per cada activitat, muntatge i desmuntatge, transport. IVA no inclòs.

Suplements:

 si l’horari es divideix en dos (matí i tarda) s’aplicaran 40€/activitat.

 a partir de les 21h s’aplicaran 60€/hora per activitat.

 desplaçaments superiors a 50km (anada i tornada) des de Terrassa. Preu km: 0,50€.



Tarifes packs activitats 2023
Pack activitats 2 hores 3 hores 4 hores

1 1 inflable + 6 jocs gegants 350€ 395€ 435€

2 1 inflable + 12 jocs gegants 435€ 495€ 545€

3 2 inflables + 6 jocs gegants 490€ 560€ 640€

4 2 inflables + 12 jocs gegants 510€ 610€ 695€

5 brau  mecànic + 1 inflable 495€ 565€ 640€

6 brau mecànic + 2 inflables 635€ 695€ 740€

7 6 jocs gegants + racó maquillatge o tallers + 1 inflable 520€ 580€ 650€

8 minigolf 5 forats + 1 inflables 495€ 570€ 640€

9 minigolf 5 forats + 2 inflables 595€ 670€ 740€

10 brau mecànic + 6 jocs gegants + 1 inflable 625€ 685€ 730€

Els preus inclouen: monitor/a per cada activitat, muntatge i desmuntatge, transport, certificació vigent dels inflables i

assegurança de RC. IVA no inclòs.

Suplements:

 si l’horari es divideix en dos (matí i tarda) s’aplicaran 40€/activitat

 a partir de les 21h s’aplicaran 40€/hora per activitat

 desplaçaments superiors a 30km des de Terrassa. Preu km: 0,50€


