comiats de solter/a

comiats de solter/a: gimcanes
Barcelona, més de 2.000 anys d’amor!
Veniu a fer una passejada per la zona més monumental de la ciutat, recuperant les anècdotes, costums, històries i llegendes més
romàntiques del nostre passat.
Us n’avancem alguns exemples:
- recuperarem rituals pre-matrimonials romans i els reviurem amb els nuvis a tocar d’un temple o muralla de fa dos mil anys
- descobrirem els enamoraments, matrimonis i infidelitats més sonats dels comtes i reis de la Barcelona medieval.
- narrarem llegendes medievals i modernes d’amors impossibles, alguns tràgics i alguns de final feliç.
Una activitat dolça, sensible i divertida, per fer un comiat elegant i enriquidor alhora.
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Et cases o actues?
Provem les capacitats interpretatives pel
casament!
En un casament, sempre hi ha algun moment en
què cal ser fals: amb la família política, davant el
regal incòmode, per les bromes fora de lloc, pels
cambrers que fallen...
Entreneu les vostres capacitats d’interpretar
i dissimular en aquesta activitat on posarem a
prova el nuvi/a, i també les seves amistats.

I us enregistrarem en vídeo:
- recitant un poema en grup
- castigant el nuvi i/o la núvia
- lloant les virtuts d’un o altre
- declarant-se amor públicament
I moltes altres situacions... singulars :-)
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Guerra de sexes!
La típica broma i debat sobre les habilitats dels homes i les dones, convertida en gimcana!
Teniu sentit de l’humor? Sou capaços de riure de la parella, els amics i de vosaltres mateixos?
Us atreviu a desafiar-vos? Nois contra noies*?
Dividiu el grup en dos i demostreu:
- qui coneix millor Barcelona i qui sap orientar-se millor a la ciutat.
- qui és del seny i qui de la rauxa!
- qui té menys vergonya.
- qui coneix millor els propis nuvis.
* Evidentment el grup es pot dividir també per famílies, nexes d’amistat, passats comuns, etc.
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L’Església ho sap tot
Un capellà que coneix els vostres I els agradi o no als nuvis, trobaran
que hi ha un capellà que coneix
passats...
molts detalls dels seus passats,
Han decidit casar-se pel civil. Molt individual de cadascun i conjunt
bé. Però el comiat de solter serà dels dos. I si escau, podrien sortir
“religiós”. Molts ja sabem que el a la llum...
concepte de matrimoni, a casa
nostra, el va dur l’Església, que Descobrireu els edificis religiosos
abans de tenir lleis civils, la nostra més espectaculars (i sovint
societat es regia ja per normes desconeguts) de Barcelona:
religioses... Ens agradi o no, capelles, esglésies, hospitals,
aquesta és la nostra història, i ens convents...
persegueix.

I descobrireu alhora allò que
els nuvis no han volgut explicar
a tota la colla... i qui sap si a la
parella... I ho fareu acompanyats
d’un guia amb un aspecte i un
tarannà sospitosament similar al
d’un mossèn.
Sobretot no el feu enfadar, o
recuperà algun dels càstigs més
espectaculars de la Inquisició
barcelonina!
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tarifes i condicions
tarifes

-1 guia (ruta 2 hores, fins a 20 persones): 280€.
-Cada persona extra: 5€ (grups de màxim 30 persones).
-Cada hora extra: 25€/guia (fins a 3 hores extra).
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Accés a museus, transports, àpats: consultar disponibilitat.
* Els imports inclouen l’IVA (21%), els materials necessaris i l’assegurança de RC.

condicions
-Pagament fraccionat: 50% en confirmar (fins a 15 dies abans) i 50% al final del mes.
-Confirmació amb menys de 15 dies: 100% per avançat.
-Acceptem pagaments mitjançant transferència, targeta bancària, paypal o efectiu.
-En cas de pluja es podrà fer igualment, aplaçar o canviar per altra activitat (museu, etc).
* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament.

