Oferim els ingredients perfectes per viure un dia
inoblidable:
CASALS D’ESTIU, CAMPUS I SUMMER
CAMP
Jumpland Aventura us proposa un dia d'aventura i
diversió pels nens i nenes del vostre Casal
d’Estiu, Campus o Summer Camp.

TOTES LES EDATS I NIVELLS EDUCATIUS
Oferim activitats per nens, nens i joves, de 3 a 16
anys. Les activitats estan adaptades a cada edat
perquè sigui una experiència inoblidable!

ACTIVITATS:
Circuit Mini Jump, Big Jump o Super Jump
Diversió i aventura en un recorregut de ponts de
mico de 120 metres, amb una alçada de 1, 5 o
11 metres: reptes, ponts, escales, rocòdrom i
tirolina final.
Tirolina Big Jump o Mega Jump
Tots els nens podran fer la tirolina Big Jump, de
50 metres o la Mega Jump de 150 metres on
s’agafa màxima velocitat i acaba en una cova
amb efectes de llum i so.
Jocs cooperatius
Activitats i jocs cooperatius que es seleccionen
en funció de les l’edat: aventura índia,
paracaigudes, bosc d’obstacles, slackline, jocs
cooperatius i jocs d’aigua.
* S’organitzen els grups en funció de l’edat i es fa
la millor combinació d’aventura i activitats. Us ho
fem a mida!
**Els monitors que acompanyen els nens i nens
del Casal poden fer el circuit que escullin de
manera gratuïta.

MONITORS
L’equip Jumpland està format per Pedagogs, Mestres i Monitors Esportius i
de Lleure.
Les activitats estan sempre controlades i dinamitzades pels nostres
monitors.

ESPAIS
Les instal·lacions del parc integren circuits d’aventura, ports i tirolines, zones de jocs
cooperatius.
A més, teniu a la vostra disposició:
- Pèrgola: amb serveis de bar, cafeteria i menjars
- Zona de pícnic: podeu fer ús de la zona de pícnic per esmorzar
- Pàrquing: gratuït i preparat per autocars.

PREU:
11€ per nen/a per 3h d’activitats
13€ per nen/a per més de 3h d’activitat o d’utilització de les instal·lacions del parc

RECOMANACIONS:
Venir amb roba i calçat còmode i lligat, portar gorra i protecció solar.
Pels jocs d’aigua és millor portar tovallola i banyador, però no és imprescindible.
Porta suficient aigua per a cada participant ja que l’aigua del parc no és potable. Preu al
nostre bar: garrafa de 5l a 2€

FORMA DE PAGAMENT: 25% al realitzar la reserva i la reste per transferència abans de
venir a les nostres instal.lacions, o el mateix dia, en efectiu, al noste parck abans de
començar les activitats.

