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“El  lleure  és  una  oportunitat  
idònia per  a  la  transmissió  de  
valors, perquè  els  valors  no  es  
comuniquen directament,  sinó  a  
través  de situacions  de  vida. 
L´esforç, la  constancia, el  
respecte  envers  la  natura, 
l´estima  per les pròpies tradicions, 
la solidaritat o l´audàcia són  valors  
que es  fan  realment presents  en  
les  practiques  del lleure.” 

(Francec Torralba) 
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Cursa d´orientació amb enigmes
Introducció a l´orientació. Aquesta activitat consisteix
 a recórrer a peu un circuit a la natura amb l´ajuda d´una 
brúixola i un mapa, amb l´objectiu de trobar els diferents 
punts de control senyalizats i resoldre els enigmes que es 
van plantejant.

Preu base:
14€/pax 
Durada:
1,30 a 2 hores
Edat:
de 7 a 18 anys

Pack multiaventura
Combinació d’activitats d’aventura, com ara el tir amb arc, 
els karts de pedals, punteria paintball, agrohockey, big 
volley, cursa de relleus...

Preu base:
14€/pax 
Durada:
1,30 a 2 hores
Edat:
de 7 a 18 anys
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Aventura Pirata

Us propossem una aventura per les nostres instal.lacions on 
els infants descobriran tresors i mitjançant el joc i l’aventura 
arribaran al vaixell pirata!

Preu base:
14€/pax 
Durada:
1,30 hores
Edat:
de 4 a 7 anys

Pack Paintball +  Tir amb arc

Joc d’estratègia, diversió, competició, esport I molta 
adrenalina (inclou vestit protector, peto, màscara, 
marcadora, 100 boles, arcs i fletxes. Possibilitat de fer 
recàrregues durant la partida amb preus especials (5€ la 
recàrrega de 100 boles).

Preu base:
25€/pax 
Durada:
2 hores
Edat:
a partir de 13 anys

Paintball

Joc d’estratègia, diversió, competició, esport I molta 
adrenalina (inclou vestit protector, peto, màscara, 
marcadora, 100 boles.
Possibilitat de fer recàrregues durant la partida amb preus 
especials (5€ la recàrrega de 100 boles).

Preu base:
20€/pax 
Durada:
2 hores
Edat:
a partir de 13 anys

Paintball Junior

El paintball júnior és molt diferent del paintball per adults, ja 
que la imaginació i la història normalment són més 
importants que l'objectiu en adults. Joc d’estratègia, 
diversió, competició, esport I molta adrenalina (inclou vestit 
protector, peto, màscara, marcadora.

Preu base:
15€/pax 
Durada:
1,30 hores
Edat:
a partir de 7 anys
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Lloguer d’espais

Sala polivalent de 160 m2 ideal per a celebracions, cursos, 
reunions, seminaris, àpats, festes, ampa…; porxo exterior de 
90 m2, adjunt a la sala, i una zona verda privada de més de 
2.000 m2.

És un espai amb tancat perimetral per a acollir grups de 
manera privada, al costat del complex d’esport i aventura. La 
sala disposa de taules i cadires per a acollir unes 150 
persones. Lavabo, aigua i llum.

Preu lloguer:
150€*
Disponibilitat de l’espai:
de 10 del matí a 7 de la 
tarda. Per a altres horaris, 
consultar.

*(Si des de l’escola contracteu 
activitats a Montseny Aventura, 
no heu de pagar lloguer d’espais. 
Podeu dur pícnic i menjar a les 
nostres instal.lacions).
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Montseny Aventura

Des de la sortida 11 de l’AP7 (Sant Celony - Montseny) 
enllaçar amd la C-35 direcció Granollers fins al desviament 
BV-5301 direcció Santa María de Palautordera. Després de la 
rotonda, sense deixar la carretera, avançar fins al cinquè 
carrer (restaurant NET) i girar a l’esquerra pel carrer de Joan 
Baixas fins arribar al camí del Cemeteri. Hi ha un rètol que 
indica MONTSENY AVENTURA. Seguir uns 200 metres fins a 
l’aparcament.
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