ACTIVITATS D’AVENTURA A LA MUNTANYA
T’oferim un ampli ventall
d’activitats d’aventura i
lleure a l’entorn privilegiat
del Parc Natural del
Montseny, a només 40
quilòmetres de Barcelona.
Un lloc ideal per a gaudir
d’un dia de lleure i
diversió.
Trieu l’activitat o el pack
d’activitats
que
més
s’escaigui al vostre grup o
parlem-ne de dissenyar-ne una a la vostra mida.

ADAPTABILITAT
ACCESIBILITAT

4/5
2/5

Física
Sensorial
Mental
Intel•lectual

2/5
5/5
5/5
5/5

1. Paintball.
Acabaràs ben pintat I deixaràs als demés igual de pintats!

2. Multiaventura
Tir amb arc, karts de pedals i balanze bikes.

3. Gimcanes temàtiques
Us recomanem la Gimcana "Montseny" o la Gimcana "La Màquina
del temps". Pregunteu per elles!

4. Cursa d’orientació amb enigmes
Us proposem una cursa d’orientació amb enigmes on cada grup
de participants haurà de recórrer a peu un circuit per la muntanya
amb l’ajuda d’una brúixola i un mapa.

5. Tallers

OBSERVACIONS


A tenir en compte
que és terreny
muntanyenc.



Hi ha activitats que
amb mobilitat
reduïda no es poden
realitzar ( Ex. Cursa
d’orientació,
multiaventura...)



Per a persones amb
mobilitat reduida es
realitza un itinerari
accessible /
activitats adaptades

Tallers de diverses temàtiques: "Fem paper", "Les olors", "Quadres
amb flors", “Pal de pluja”, “Titella d’escuma”…

Dinar
Oferim la possibilitat d’usar les instal·lacions per a fer un pic-nic. Són
2.000 m2 amb sala polivalent i porxo cobert. Si ho desitgeu, es pot
elaborar un menú/catering.

PACK BÀSIC VAVAVA / 1 dia / a partir de 15 € PAX
( segons activitat a fer )

INCLOU: Triar una activitat entre les proposades. Activitat tipus
NO INCLOU: Transport ( pressupost a mida, en funció del lloc de
procedència ).
Dinar. (possibilitat de fer pic-nic allà mateix o bé,
menú/catering)

ACTIVITAT A LA CARTA. Parlem?
Podem dissenyar el teu programa d’activitats a mida.
Demana el teu pressupost sense compromís.
hola@vavava.org
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