
Oferta especial 10è aniversari 

què inclou?  

Exclusivitat en:  

-Zona de jocs en exclusiva 

(2 nivells, 2 piscina pilotes, tobogan, mòduls motrius, pilotes g egants, tubs i obstacles, etc.)

-Sala per al berenar i adults amb taules i cadires per a adults i per a infants

-Recepció, H abitació per als cotxets 

-Zona de Canviador i trones 

 També disposem de cuina, demana’ns què necessites i t’ho guardem  (nevera i congelador, cafetera Nespresso, microones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloguer espai 

piscina pilotes, tobogan, mòduls motrius, pilotes g egants, tubs i obstacles, etc.)

amb taules i cadires per a adults i per a infants

abitació per als cotxets i WC adaptat. 

També disposem de cuina, demana’ns què necessites i t’ho guardem  (nevera i congelador, cafetera Nespresso, microones
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Tarifes  
 
Divendres = 90€ (16h30-19h30) 
Dissabte = 115€ (inclou 3 hores)  
Diumenge = 145€ (inclou 3 hores) 
1 hora extra = 40€ 
1/2h extra = 25€ 
 
 
Condicions lloguer local  
 
- Nombre màxim d’infants = 15 (nen extra=5
- Nombre màxim d’adults= 20 
- Les famílies contractants es faran responsables dels possibles desperfectes que 

s’ocasionin en el centre. 
- El local es deixarà en les mateixes condicions en q uè s’ha trobat.
- La família contactant portarà tot el material neces sari per la celebració i la 

posterior neteja del centre. 
- En cas d’intoxicacions alimentàries el centre no es fa responsable dels aliments que en tri la família contractant.
 

(nen extra=5 €) 

responsables dels possibles desperfectes que 

El local es deixarà en les mateixes condicions en q uè s’ha trobat.  
La família contactant portarà tot el material neces sari per la celebració i la 

el centre no es fa responsable dels aliments que en tri la família contractant.

Chiqui La Vila 

el centre no es fa responsable dels aliments que en tri la família contractant.  


