
Preu: 14 euros per infant (convidats i acomp. a partir de 2 anys (Mínim 13))

13 euros per infant (per a grups superiors a 20)

✓ Estada 3 hores (horaris a convenir)
✓ Pàrquing  gratuït
✓ Adults entrada  gratuïta
✓ No es permet portar begudes ni menjar

Cansat d’aniversaris tradicionals?
Celebra l’aniversari del teu fill/a en plena natura i gaudeix d’un 
espai on els infants sentiran i palparan emocions inoblidables!

- Esmorzar o Berenar: Entrepans dolços i salats, galetes variades,
patates, batuts de xocolata, sucs i aigües.

- Invitacions: Divertides targetes per repartir als teus
companys.



Un cop tingueu la panxa plena, 
tu i el teus companys visitareu als animals 

de la granja: 
toca-toca dels conills, visitem la truja Floreta, 

bibi a l´ovelleta, civada a les cabretes, 
agafem els ous del galliner, donem el menjar 

a la vaca Bel.la i pasturem les oques!

El teu monitor et farà gaudir d’un dels dies 
més especials 

amb el contacte més directe a la natura.  

Per acabar de la millor manera possible, podreu fer un tomb amb 

els ponis i cavalls i així emportar-vos el millor dels records! 



Dins d’una cabana tancada sota clau, hi ha els regals del teu aniversari. La clau? Guardada en
una caixa forta! Aconsegueix els quatre números de la contrasenya amb una divertida gimcana
on el teu monitor et farà suar de valent!

- El 1r codi l’hauràs d’esbrinar dins el bosc encantat, on
t’endinsaràs a la recerca del Piu Viu.

- per aconseguir el 2n codi, hauràs de fer una visita a algun
dels animals de la granja, allà el teu monitor triarà a qui has
d’alimentar.

- amb la 3a prova demostrareu les vostres habilitats i
coordinació .

- i amb la darrera, et farà córrer amb els ulls ben oberts.

Caixa oberta i  passeig a cavall per a tots els aventurers!

(Edat aconsellada a partir de 6 anys)




