DOSSIER TEMPORADA
2016-17

Al Parc West procurarem que la festa dels vostres fills i filles sigui única i singular. Per
això oferim per aquesta nova temporada noves propostes que s’adaptin als interessos
de cada infant i buscant donar el màxim protagonisme a qui celebra l’aniversari.
Escull allò que s’ajusti més a les teves necessitats i gaudeix al Parc West. Així doncs us
presentem les nostres propostes:

Preus:
Dijous, dissabte matí i diumenge matí o altres dies:
12,00€/infant si la festa té menys de 20 convidats; 11,00€ si la festa té 21 o més.
Divendres, dissabte tarda o diumenge tarda:
13,00€/infant si la festa té menys de 20 convidats: 12,00€ si la festa té 21 o més.
Què inclou la festa lúdica?
● 3 hores d’estada al Parc
● Menú d’aniversari + Pastís d’aniversari
● Llaminadures per l’amfitrió i els seus convidats.
● Espai reservat a la Cafeteria/terrassa.
● Invitacions en paper perquè puguis convidar als teus amics.
● Obsequi personalitzat per l’amfitrió.

Una de les noves propostes d’aquest any és la
possibilitat de completar la teva “Festa lúdica”
amb un taller, fent-la així més singular i original.

Tots els infants decoraran una espectacular “cookie”. Després de jugar una estoneta al
parc, faran el taller de “cookies” que tindrà una durada d’una hora aproximadament.
Després berenaran i celebraran l’aniversari. Un cop acabat...tornaran a jugar al parc
fins que sigui l’hora de la recollida.
Durada: 3,5h. aproximadament.
Nombre màxim de participants: 15 nens i nenes.
Edats recomanades: a partir de 5 anys.
Preu: Suplement de 5€/infant respecte el preu de la festa lúdica.
Condicions de la reserva: es poden fer canvis fins a 48 hores abans de la festa. Passat
aquest moment, es cobrarà el 100% de la reserva.

Una de les noves propostes d’aquest any és la
possibilitat de completar la teva “Festa lúdica”
amb un taller, fent-la així més singular i original.

Tots els infants faran un treball al més pur estil “Scrapbook”. Després de jugar una
estoneta al parc, faran el taller de “Scrapboook” que tindrà una durada d’una hora
aproximadament. Després berenaran i celebraran l’aniversari. Un cop
acabat...tornaran a jugar al parc fins que sigui l’hora de la recollida.
Des d’Alfil ens ofereixen 3 propostes:
a) Inicial del vostre nom
b) Penjoll amb el vostre nom o xapa
c) Marc
Durada de la Festa: 3,5h. aproximadament.
Nombre màxim de participants: 12 nens i nenes.
Edats recomanades: a partir de 6-7 anys.
Preu: Proposta A: 7€
Proposta B: 6€
Proposta C: 5€
Condicions de la reserva: es poden fer canvis fins a 48 hores abans de la festa. Passat
aquest moment, es cobrarà el 100% de la reserva.

Una de les noves propostes d’aquest any és la
possibilitat de completar la teva “Festa lúdica”
amb un taller, fent-la així més singular i original.
Tots els infants de la festa tindran la possibilitat de maquillar-se amb les
caracteritzacions que més els hi agradin.
Durada: 3,5h. aproximadament.
Nombre màxim de participants: 12 nens i nenes.
Edats recomanades: a partir de 4 anys.
Preu: Suplement de 1,50€ respecte el preu de la festa lúdica.
Condicions de la reserva: es poden fer canvis fins a 48 hores abans de la festa. Passat
aquest moment, es cobrarà el 100% de la reserva.

Preus:
Dijous, dissabte matí i diumenge matí o altres dies:
13,00€/infant si la festa té menys de 20 convidats; 12,00€ si la festa té 21 o més.
Divendres, dissabte tarda o diumenge tarda:
14,00€/infant si la festa té menys de 20 convidats: 13,00€ si la festa té 21 o més.

Què inclou la festa temàtica?
● 3 hores d’estada al Parc.
● Decoració i ambientació temàtica personalitzada.
● Animació/espectacle infantil personalitzat de 15’-20’.
● Menú d’aniversari + Pastís d’aniversari
● Llaminadures per l’amfitrió i els seus convidats.
● Espai reservat a la Cafeteria/terrassa.
● Invitacions en paper perquè puguis convidar als teus amics.
● Obsequi personalitzat per l’amfitrió.

“Vols celebrar la teva festa dins un món fantàstic acompanyat dels teus
amics i amigues? Pirates, follets i fades, vaquers, artistes musicals,...
T’estan esperant!”
Temàtica dels Pirates: Sempre has desitjat formar part
de la tripulació d’un vaixell pirata i poder navegar per mars i
oceans en busca d’un tresor. Aconseguir-ho no serà feina
fàcil, hauràs de superar moltes probes i obstacles per
aconseguir-ho. Però, no pateixis, el nostre pirata o piratesa
t’ajudarà!
Recomanat a partir de 5 anys

Temàtica del Far West: El nostre vaquer o vaquera és
molt despistat/ada. Quan no perd una sabata, perd el barret
i quan no és una roda del carro, perd la pistola. Ajuda’l a
trobar allò que ha desaparegut i aconsegueix una bona
recompensa a canvi. Abans t’hauràs de guanyar la seva
confiança demostrant les teves habilitats.
Recomanat a partir de 5 anys

Temàtica del Món Fantàstic: Endinsa’t dins un bosc
d’arbres gegants i troba el nostre follet amagat. Fa dies que
s’ha perdut i no troba casa seva. Ajuda’l a poder tornar amb
la seva família però vigila amb els perills que amaga aquest
món ple de sorpreses màgiques.
Recomanat a partir 3-4 anys

Temàtica del Rei de l’escenari: alguna vegada has
volgut ser una estrella del rock? nosaltres et donem
l’oportunitat participant en el concurs de “karaoke” del Parc.
Per aconseguir la màxima puntuació no només hauràs de
cantar, sinó que ens hauràs de demostrar les teves habilitats
ballant i movent el cos com mai.
Recomanat a partir de 7 anys

FESTES PER A PARTIR DE 10 ANYS
Vols sorprendre als teus convidats amb una festa on podran jugar saltar, ballar, xalar,...
d’allò més. Una festa pensada pels que celebren 10 o més anys.
Divendres o dissabte vespre/nit o festiu
14,00€/infant si la festa té menys de 20 convidats: 13,00€ si la festa té 21 o més.
Què inclou la festa lúdica?
● 2 hores i 30’ d’estada al Parc a partir de les 20,30h.
● Menú especial festa nit + Pastís d’aniversari.
● Zona mini-discoteca amb animació.
● Llaminadures per l’amfitrió i els seus convidats.
● Espai reservat a la Cafeteria/terrassa.
● Invitacions en paper perquè puguis convidar als teus amics.
● Obsequi personalitzat per l’amfitrió.

BERENARS PER A MENYS DE 10 NENS/ES
Sou menys de 10 nens/es i voleu celebrar la vostra festa al parc? T’oferim un pack
berenar que inclou una estada al parc.
Inclou: Menú B, C o D esmorzar/berenar + 2 hores d’estada lliure al parc = 12 €
No inclou el monitor-dinamitzador al parc, si vigilància.

Per esmorzar o berenar (festa 4-10 anys)
Menú A: Pizza West (amb Pernil Dolç) + patates + beguda (batut xocolata,
aigua o sucs) + pastís
Menú B: Entrepans pa de barra (mig dolç i mig salat) + patates + beguda
(batut xocolata, aigua o sucs) + pastís
Menú C: Sandvitx de pa de motlle (mig dolç i mig salat) + patates +
beguda (batut xocolata, aigua o sucs) + pastís
Menú D: Fruita variada del temps + beguda (batut xocolata, aigua o sucs)
+ pastís
Menú E: Mini-croisantet xocolata i normal + beguda (batut xocolata, aigua
o sucs) + pastís

Per berenar-sopar (festa més 10 anys)
Menú berenar-sopar: Ració de Pizza West + olives + patates + pastís +
beguda (batut xocolata, aigua o sucs) + crispetes

Menús especials per intoleràncies o al·lèrgies, excepte amb el pastís
d’aniversari.

SERVEIS ADDICIONALS PER LA FESTA

● Pastís Maduixa o Xocolata

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Per 10 persones
Per 15 persones
Per 20 persones

Pastís personalitzat by Qrico
Cup-cake (dulce leche, nutella, oreo, maduixa, ..)
Pastís de llaminadures (a pes)
Reportatge fotògraf durant l’esdeveniment
APERITIU 1 ADULTS (patates, olives i fruits secs)
APERITIU 2 (entrepans, mini-dolços, olives i patates)
APERITU 3 (aperitiu 2 + 1 beguda inclosa)
Galetes decoratives
Detall Globus per infant Heli
Nom amb lletres de Globus Heli
Animació Il·lusionisme 1h

25€
33€
44€
A concretar
2€/ració
De 10€, 15€,
50€/amb CD
10€ (10 pax)
2€/persona
3€/persona
3€/unitat
2€/unitat
A concretar
150€

I si no t’ha convençut ANIMA’NS ve a casa teva a la teva festa, comunió celebració, ...
Gimcanes

Lloguer Inflable

Animacions

Pack Infantil Events

NORMATIVA FESTES I ÚS DEL PARC
-

Per tal de validar la reserva, cal realitzar el pagament de 30€, en concepte de
paga i senyal. Un cop fet el pagament
És d’ús obligatori mitjons dins el parc.

