PROGRAMA: ANIMA’T Empreses
PROPOSTA Joc d’Orientació 2017

Esteu preparats per viure la nova aventura?
Sou tant valents com per endinsar-vos pels camins, sense saber on aneu?
Creieu que podeu aguantar l’emoció?
L’Esquirol Natura i lleure, us convidem ...

AL REPTE !!
Quedem a un punt de partida, fem equips i després de superar diferents fites, proves,
missatges,... a veure quin és el grup que arribarà el primer? Quin equip es quedarà pel
camí?
Per la nostra part el repte està servit.

Veniu a superar-lo?
Per realitzar aquest joc d’orientació, tant sols cal tenir un nivell bàsic d’orientació i
moltes ganes de passar-ho bé (“és un joc”)

Dinàmica de l’activitat:
. Trobada del grup al punt d’inici (Cardedeu)
L’espai de trobada pot variar segon els serveis
reservats pel grup (refrigeri, dinar, ....)
. Presentació dels monitors – animadors.
. Explicació del joc d’orientació.
. Creació dels equips, a cada equip se li entregarà una
motxilla / rinyonera on hi haurà
Un mapa de la zona on es desenvoluparà l’activitat,
Telèfon de contacte amb els animadors, i material
per superar les diferents proves.
. Trobada dels grups al punt final i conclusió de les
proves realitzades.

Situació geogràfica: Cardedeu (Vallès Oriental)
Cal dur: Roba, calcat còmode i aigua.
Recorregut: Camins planers de camp i de bosc. 3 km aprox.
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... FINALITZANT amb un refrigeri o un BON DINAR!! (opcional)
HORARI ORIENTATIU: (a consultar horari de tarda- nit)
10.30 h. Trobada del grup al punt d’inici
Presentació equip d’animadors
11.00 h. Inici Joc d’orientació
13.00 h. Final del Joc d’orientació
Refrigeri
14.00 h. Dinar
Fins un altre!

ESPAI pel refrigeri o dinar:
Can Mateuet – casa de turisme rural situada a Cànoves
(al costat de Cardedeu). www.canmateuet.com
Espai a utilitzar en el cas que el grup decideixi realitzar refrigeri,
dinar o sopar.
Disposa de servei de bar, espais exteriors amplis i sales en cas de
pluja.
Dinar en menjador exclusiu pel grup.

Refrigeri opcional: Refrescs, cerveses, patates, olives i
fuet.
MENÚ:
Primers
Fideus rossejats, fideus negres, arròs casolà, arròs amb bolets i pernil de gla, espaghetti amb crema de
bolets, pastís de ceba escalivada, amanida amb fruits secs i formatge de cabra o amanida de verduretes i
romesco.
Segons
Rostit de vedella amb puré de patata i poma, vedella amb fricandó, porc a l’aroma de mostassa amb
suquet de bolets i ceba, rostit de pollastre amb botifarres o orada amb verduretes.
Postre, vi, aigua, pa i cafè
**Tot el grup ha d’escollir un sol menú.
**Menjador exclusiu.
Disposem d’altres menús (carn a la brasa,... o més elaborats). Consulteu-nos.
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PREUS:
Joc orientació: 19 € / pax.
Per a grup superiors a 30 pax.: 10 % de descompte.
Refrigeri: 4,5 € / pax.
Dinar i/o sopar amb servei de cambrer: 25 € / pax. / àpat
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim en tots els serveis.

IVA INCLÒS

OBSERVACIONS GENERALS:
. Disposem d’ un ampli Programa d’activitats lúdiques. Consulteu-nos.
. Per formalitzar el servei / activitat cal fer un pagament a compte del 20 %. La resta es pagarà el dia de
l’activitat / servei.
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