ACTIVITATS / MICE

PAINTBALL
Activitats a l’aire lliure durant el dia

Viu un dia ple d’emocions, descarrega la teva fúria jugant a paint ball en un camp
professional, posat en la pell d’un tirador d’un equip de forces especials.

PROGRAMA

Durada de l’activitat: Un dia
El matí comença al recinte de paint ball Can Garriga. Després de comprovar la
presència de tots els participants, rebrem una breu formació de seguretat i regles del
joc dels instructors de paint ball, que a la vegada són els arbitres de les partides.
Durant el temps que dura l’activitat, al voltant de 2 hores, passarem per diferents
escenaris per fer l’activitat encara més interessant i diferent.
Una vegada acabades les partides dinarem a les instal·lacions de barbacoa que esta
dins del recinte de Can Garriga.
RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT

Barbacoa de Can Garriga
MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: Català, Castellà, Anglès
Edat mínima: 6 anys
Grups (mínim/màxim):
Mínim 8 pax.
Màxim 80 pax.

COM ARRIBAR

Paint ball Can Garriga
Ctra Llagostera km, 11, 5
17320 Tossa de Mar, Girona

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l'Estat
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DATES
Tot l’any
Temporada d’Estiu: de 10h a 21h (1 abril a 30 setembre)
Temporada d’hivern: de 10h a 18h (1 octubre a 31 de març)
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu: €/persona
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
•

•

Partides de paint ball:
- Vestimenta i material
- Boles de pintura (100)
- Monitor
- Aigua durant el joc
- Assegurança RC i accidents
- Joc +/- 2h
Barbacoa:
- Amanida
- Carn a la brasa amb guarnició
- Pa amb tomàquet
- All i oli
- Aigua, vi i gasosa
- Postres i cafè.

El preu no inclou:
• Transport fins al lloc de l’activitat
• Boles de pintura extres
• Activitat que no estan incloses en la descripció.
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CONTACTES

Paint ball Can Garriga

Ctra Llagostera km,11,5
17320 Tossa de Mar, Girona
Tel: (+34) 609100522
Mail: info@cangarriga.com
Web: http://www.cangarriga.com
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