
Escull dues activitats: 

ACTIVITATS ESTRELLA

CIRCUÏT D'AVENTURA
Emoció, alçada i equilibri amb

el nostre bosc vertical!
(a partir de 8 anys)

ESCALADA ASSEGURADA
Sent-te com un autèntic escalador

arribant als punts més alts
amb tota seguretat.

SUPERTOBOGAN
Vols sentir la sensació 

de caiguda lliure?

TIR AMB ARC
Seràs capaç de fer diana?

Activitat Estrella (45’) + Activitat 2 (30’) 
+ Berenar (45’) = 2 hores

BLOC + TIROLINA
Trepa per les nostres 

parets…Sense necessitat 
de corda!

REFRESCOS
Coca Cola-zero, Aquarius, 
Fanta Taronja i llimona.

REFRESCOS
Coca Cola-zero, Aquarius, 
Fanta Taronja i llimona.

PORCIÓ PIZZA
Pizza de pernill

 i formatge.

MINI DONUTS
Petits panets dolços.

SNACK
1 Bossa de snack 

de Matutano.

PASTÍS
Pastís de xocolata 

amb espelmes.

SÁNDWICH
Porció de sándwich 
de pernil i formatge.

PASTÍS
Pastís de xocolata 

amb espelmes.

IOGURT
Un postre 
saludable.

SNACK
1 Bosses de snack 

de Matutano.

BERENAR ESPECIAL

PREU DE L’ANIVERSARI: (ACTIVITAT + BERENAR)
175€ (de dilluns a dijous) *Màxim 10 nens/es     199€ (de divendres a diumenge i festius) *Màxim 10 nens/es

*Nen/a extra 19,90 Màxim 12pax

BERENAR SALUDABLE



BOSSA DE
LLAMINADURES

3€

/Ud.

Endolça el teu 
aniversari.

MOSQUETÓ 
COR

Un clauer amb forma de cor ... 
el regal ideal!

3,50€
/Ud.

CLAUER 
MOSQUETÓ

Emporta't un record del teu dia 
per a tu i els teus amics.

3€
/Ud.

PACK
Snack patates, Mini napolitanes 

dolces i Empanades variades

(per a 8-10 persones).
Beguda no inclosa.

INFORMACIONS IMPORTANTS:
. Per formalitzar la reserva s'haurà d'abonar 60€ en concepte de fiança (no reemborsable).

. La xifra exacta de convidats haurà de confirmar-se 48 hores abans de l'esdeveniment.
. No es permet l'entrada de menjar de l'exterior.

. El menú triat serà igual per a tots els nens de l'aniversari (excepte al·lèrgies o intoleràncies).
. Només els familiars de l'amfitrió podran estar presents durant el moment del pastís.

PINYATA
Saps quants sabors

amaga la nostre pinyata?

20€
/Ud.

25€
/pack

Climbat La Foixarda
Camí de la Foixarda, 14-18, (08038), Barcelona.
Tel.: +34 932 925 480 - lafoixarda@climbat.com


