gimcanes i rutes familiars

participar: gimcanes

BCN History Hunt
Us convidem a descobrir l’autèntica essència de Barcelona jugant
i competint amb els teus companys i amb un guia-dinamitzador.
Formarem equips i resoldrem reptes urbans com ara:
- localitzar restes romanes, medievals i d’altres més recents
- diferenciar construccions antigues d’altres més noves
- trobar pedres, façanes i plaques que desconeixen els veïns
- prendre fotos d’equip amb estàtues i edificis emblemàtics
- identificar l’antiguitat i altitud sobre el nivell del mar en
certs punts
Sortiu a caçar la història de Barcelona...
...de forma activa i amena!!

ZONA: Ciutat Vella
RECOMANADA A: Grups que busquin una activitat dinàmica,
assequible, sense exigències físiques

No aconsellada a grups amb poca implicació

participar: gimcanes

Boyscouts a BCN
Salta, corre, mulla, toca, aguanta, abraça, confia, inspira i... riu!
Una activitat per fer pinya amb la teva gent, conèixer-vos, veure
com reaccioneu en situacions delicades, com us coordineu i com
responeu a proves com ara:
- L’aqüeducte
- Pintura col·lectiva
- La història en trencaclosques
- Castellers, castells humans
- Fugir de la presó medieval
Un team-building cultural i bandarra per a grups sense complexos

ZONA: Ciutat Vella
RECOMANADA A: Grups que busquin una activitat informal,
dinàmica i rejuvenedora.

No aconsellada a grups amb poca implicació, en mala forma
física i/o amb sentit del ridícul.

participar: gimcanes

Gimcana indoor
Dividirem el vostre grup en diversos equip que hauran de completar
fins a 10 reptes en un màxim de 2 hores. Guanyarà l’equip que
més reptes completi... sense trencar la cohesió interna!
El vostre objectiu serà clar: aconseguir ser l’equip amb més
punts al final de la lliga i demostrar així que sou els que millor
us complementeu. A més a més, l’activitat ens permetrà riure,
descarregar tensions i relaxar-nos després d’una sessió de
treball.

ZONA: Espai interior a concretar
RECOMANADA A: Team building a domicili, sense que ens afecti
la meteorologia!

No aconsellada a grups amb poca implicació.

gimcanes
tarifes i condicions
tarifes

-Preu per equip: 280€
-Boyscouts i Indoor: equips d’entre 3 i 8 persones. Historyhunt: equips d’entre 3 i 12.
-Duració : Entre 2 i 3 hores, personalitzable.
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por)
-Es pot complementar l’activitat amb unes tapes, una prova en un museu, un fotògraf per tenir-ne
un record professional...
* 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, ajornar o canviar per altra activitat (museu, etc).
* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament

