Des de Punt Eco us oferim un entorn natural i un espai
adaptat a les famílies, perquè celebreu les festes d’aniversari dels vostres infants.
Us oferim:

Un espai de pícnic exterior
Perquè pugueu preparar el vostre berenar
Hi trobareu: nevera, endolls, taules i cadires i banys

Zona de lleure
Perquè els nens i nenes puguin jugar
amb zones d’ombra

Tallers dirigits a l’aire lliure
Trieu el taller que més us agradi!

TALLERS DIRIGITS
Tots els tallers es realitzen a l’espai exterior de les instal·lacions de Punt Eco i
estan guiats per monitors.
Els tallers que us proposem són:




Jocs dirigits
Manualitats
Gimcanes
Jocs d’aigua (Cal que els infants portin banyador)



Taller de circ (De 4 a 6 anys)




ESPAI DE PÍCNIC
A Punt Eco tenim dues zones de pícnic a l’aire lliure:
Zona pèrgola
Zona moreres
A cadascuna, hi trobaràs:
Taules de pícnic, nevera, banys, microones, il·luminació i endolls
També tenim una sala, que pots llogar.
Horari d’ús de l'espai:
Podeu estar a l’espai de 16 a 20h. Si ho necessites pots venir a partir de les 12h
a deixar el material i parar la taula.
Si vols quedar-te més tard de les 20h, pots contractar horari extra.
Si enlloc d’un berenar voleu organitzar un esmorzar, contacteu amb nosaltres
ho organitzarem.
L’espai de pícnic és exclusiu per a vosaltres, però l’espai comunitari és compartit. Si ho necessiteu podeu contractar l’exclusivitat de l’espai.

ENS VOLEU VISITAR?
Truqueu-nos al 973 070 075 i concertarem una visita.
DL - DV

DS - DG

- Taller a l’aire lliure d’1h de durada.
- Inclou l’ús de zona de pícnic exterior
per la festa de 11 a 14h o 16 a 20h.
- Mínim 10 infants.
- Els adults i menors de 3 anys, gratuït.

5,60 €/infant

6,95€/infant

Extra manualitats

5€/grup

5€/grup

Extra sala

15€

60€

Extra horari

15€

30€

Extra espai exterior

15€

30€

COM FEM LA RESERVA?
Entra a http://www.punteco.cat/festes-infantils/
1.
2.
3.

Escolliu el dia en què voleu fer la festa
Trieu l’espai que t’agradaria reservar
El taller i el nombre de nens aproximat.

Si no sabeu el nombre exacte d’infants, indica el mínim, i ja ho concretarem
el dia anterior de la festa.
Per formalitzar la reserva, cal fer el pagament on-line.

T. 973 070 075
punteco@punteco.cat
Partida Sot de Fontanet, 7
25197 Lleida.
(A escassos metres del campus
de Cappont)

