
 

 

INFORMACIÓ ACTIVITAT DE GRUP ENTRE SETMANA 2021 
 

 
• *Els menors de 8 anys el substituiran per Jocs d’Escalada 

 

 

ACTIVITAT BÀSICA:  
 

De dilluns a divendres de 10:00 a 22:00h durant 1h 30min 

 

PERSONES PREU INCLOU 

De 6 a 12 12€/pers 
- Material necessari per el desenvolupament 

de l’activitat: Casc, arnés, cordes i dispositius 

de seguretat.  

- Monitors/es titulats/des.  

De 13 a 29  8,7€/pers 

30 o més 6,5€/pers 

 
 

ACTIVITATS BÀSIQUES: (de 30min) 
 

1 ESCALADA AMB CORDA i AUTO ASSEGURADORS (paret de 8 metres d’alçada) 

2 CIRCUIT D’AVENTURA* 

3 ESCALADA EN BLOC  

 
 

AFEGIR MÉS TEMPS A L’ACTIVITAT:  
 

30 MINUTS MÉS D’ACTIVITAT (total 2h) 2,5€/persona 

1HORA I 30 MINUTS MÉS D’ACTIVITAT (total 3h) 3,7€/persona 



 

 

 
Per seguretat és important: 

1. Venir amb roba còmoda i calçat lligat i tancat. 

2. Que les persones amb cabell llarg el portin recollit. 

3. Prohibit portar anells i/o collars.  

4. Es recomana treure polseres o similars. 

 

 
REALITZACIÓ DE LA RESERVA: 
 
Per realitzar la reserva necessitem que ens envieu el full de reserva correctament omplert i 
firmat juntament amb el comprovant de pagament de la bestreta de 60€, amb un mínim de 
6 dies d’antelació. En el full de reserva adjunt trobaràs tota la informació necessària per 
formalitzar la inscripció. Es obligatori realitzar el pagament total de la reserva el mateix dia 
de l’activitat, de no ser així està en el nostre dret no realitzar-la. 
 

- En cas d’ampliar temps d’activitat i no voler tenir el cost extra d’una activitat Premium, 
es poden doblar les activitats bàsiques a altres zones de la sala (exceptuant el circuit 
d’aventures).  
 
- Les activitats premium poden substituir les activitats bàsiques i utilitzar-se en cas de no 
ampliar el temps de l’activitat.  

 

ACTIVITAT PREMIUM i MAGNESI LÍQUID:  
 

TIR AMB ARC* 
- 

La precisió i la punteria són 
habilitats presents a les nostres 

activitats ¿seràs el nou Robin 
Hood? 

20€/grup 

 

MAGNESI LIQUID 
- 

Amb el magnesi aconseguirem 
eliminar l’excés de suor i 

arribar d’aquesta manera a la 
part mes alta. Prova-ho! 

11,5€/unitat 

 


