Punt Eco

Un espai per a les celebracions
A Punt Eco tenim un espai preparat per poder fer celebracions amb la família i els amics, en un

entorn natural al costat del nucli urbà.
Estem ubicats a l’horta de Lleida a escassos metres del campus de Cappont en una finca agrícola
ecològica amb una antiga torre de l’horta rehabilitada.
Disposem d’una zona d’aparcament, espai de jocs per als petits, banys, arbrat amb zona de pícnic i una sala equipada.
També tenim barbacoes amb llenya per fer dinars a la brasa, així com una il·luminació exterior
que et permet fer sopars a la llum de la lluna!
Oferim la possibilitat de llogar diversos espais:


Sala



Espai exterior—pèrgola bassa



Espai exterior—zona moreres (Sense pèrgola)

Pots llogar els tres espais per separat o bé fer combinacions d’aquests!
Tenim preus especials per a grups grans!

Festa aniversari infantil!
Si estàs pensant en organitzar una festa d’aniversari
infantil, et proposem una festa d’aniversari a Punt Eco
amb un taller dirigit!
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Els espais

SALA. HI TROBAREU:








Taules i cadires
Nevera, microones, paellero, cafetera,
bullidora d’aigua pel te, aigüera amb
aigua potable i rentavaixelles.
Plats, gots i coberts i material de neteja.
Climatització: bomba d’aire fred i calor.
BARBACOA amb llenya, kit d’encesa,
pinces i graelles. (5€ extra)

ESPAIS QUE PODEU UTILITZAR:
Podeu fer ús de la sala, l’espai exterior contigu (zona cimentada),
zona de joc dels nens i banys.
Si voleu fer ús de les zones de pícnic caldrà reservar-les.

La sala te una capacitat per 25-30 persones.

PÈRGOLA. HI TROBAREU:






Taules de pícnic
Nevera
Il·luminació i altaveus
Banys
BARBACOA amb llenya, kit d’encesa,
pinces i graelles. (5€ extra)

ESPAIS QUE PODEU UTILITZAR:
Podeu fer ús l’espai exterior de pícnic de la pèrgola, la zona de joc dels nens i els banys.
Els exteriors poden estar compartits, però a la zona de pícnic que se us hagi assignat serà exclusiva.

MORERES. HI TROBAREU:
Taules de pícnic
 Nevera
 Il·luminació i altaveus
 Banys
 BARBACOA amb llenya, kit d’encesa,
pinces i graelles. (5€ extra)


ESPAIS QUE PODEU UTILITZAR:
Podeu fer ús l’espai exterior de les moreres, la zona de joc dels nens i els banys.
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Tarifes i horaris
Preus

Tots els dies

EXTERIOR PÈRGOLA

6€/persona

EXTERIOR MORERES

6€/persona

Condicions
Mínim: 10 persones

7.5€/persona

SALA

Extra horari (Dia i nit)

15€

30€

Extra espai exterior*

15€

30€

Barbacoa

5€/barbacoa

Inclou llenya, pinces i graelles

0,28€/unitat

Calçots cuinats

* Per a grups de més de 25 persones, la pèrgola està inclosa en la sala, sempre i quant estigui disponible.
Per als menors de 3 anys i els socis de Punt Eco, gratuït.

Preus especials per a grups grans
30-49 persones
50-69 persones
70-100 persones

Dl– Dv
140 €
200 €
250 €

Ds-Dg
200 €
250 €
300 €

Espais
Sala + pèrgola
Sala + pèrgola
Sala + pèrgola + moreres

Per a grups de més de 100 persones, consulta’ns!

Servei de tallers i monitoratge per a nens i nenes
Taller dirigit per a 15 infants

Dl– Dv Ds-Dg Condicions
43 €
66 € Llogar un espai. Màx. 15 nens/es

(Contacontes, circ, gimcana, jocs, manualitats, cuina o jocs d’aigua)

Monitoratge 2 hores
Monitoratge 3 hores

30 €
45 €

40 € Llogar un espai. Màx. 20 nens/es
Es dinamitzarà al grup. No inclou
60 €
taller.

Horaris
DIA
NIT

11 a 20 h
20:30 a 3h
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Com fer la reserva?
PASSOS PER FER LA RESERVA I CONSULTAR DISPONIBILITAT:
1.

Entra a la nostra web: http://www.punteco.cat/lloguer-despais/

2.

Clica l’espai que t’interessa llogar: Sala, moreres o pèrgola. (Pots combinar més d’un espai)

3.

Clica la data i la franja horària que t’interessa

4.

Per formalitzar la reserva, fes el pagament. Si no tens clar quantes persones sereu, posa un
nombre aproximat i el dia de la festa, ens pagueu la resta.
Tingues en compte, que hi ha preus especials per a grups grans, en aquest cas, hauràs de
posar el nombre real de persones.

VOLS VISITAR L’ESPAI o T’HA QUEDAT ALGUN DUBTE?
Ens pots trucar al 973 070 075 escriurens a punteco@punteco.cat o envia’ns un
whatsapp al 637 66 58 66 i buscarem dia i hora per fer la visita de l’espai. Estem pels
matins de dimarts a dissabte i la tarda de dimarts.

ON ESTEM?
Partida Sot de Fontanet, 7 25197 Lleida. A 200 m del Campus de Cappont.
Passa per davant de la sala Manolita i segueix recte, passa per sota del pont de la L-11 i al creuament segueix recte. A escassos metres a mà dreta veuràs una casa verda. Hauràs d’entrar per la
zona del pàrquing.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS


En cap cas es lloga la sala o els exteriors per a sopars a menors de 20 anys.



Tindreu la zona de pícnic escollida exclusiva per a vosaltres, però potser que les altres zones
estiguin ocupades per altres famílies. Si vols l’exclusivitat de l’espai consulta’ns!



Als exteriors no es pot posar música si no és amb els altaveus instal·lats.



En acabar la festa caldrà deixar l’espai net i recollit, tal i com l’heu trobat.



Si voleu entrar amb el vostre gos, sempre ha d’anar lligat.



Si estàs pensant en organitzar una festa d’aniversari infantil et

recomanem que consultis l’oferta de “Festes infantils!”
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