
BODES 2017/18 
PROPOSTA ANIMACIÓ INFANTIL 

“Alegria, gresca, xerinola, sarau, 
disbauxa,...”  

“El que necessitis ho tindràs i de qualitat” 
  

Anima’ns un servei personalitzat  



PRESENTACIÓ 
Benvolguts nuvi i núvia, 
 
Us fem arribar aquesta proposta amb les idees molt clares: 
La nostra missió... ENTRETENIR A TOTS ELS INFANTS 
CREANT UN ESPAI SINGULAR per a totes i tots. 
 

El nostre objectiu... QUE ELS INFANTS I ADULTS GAUDEIXIN 
D’ALLÒ QUE ELS PROPOSEM. 
 

El nostre lema... ENS HO PASSEM BÉ, SENSE DEIXAR DE 
BANDA L’ÀMBIT EDUCATIU de les propostes. 
 

La nostra meta... que vosaltres, els nuvis, estigueu 
ben tranquils i que els vostres petits i grans 
convidats recordin la vostra boda. 
 

Departament Animacions i 
Festes 
Anima’ns Grup 
 



ELS NOSTRES 
PACKS 

AUTÈNTIC 
Activitats 

Manualitat · Mini –Gimcana · 3 Jocs Gegants · 
Dinàmiques de coneixença· Jocs amb paracaigudes · 
Joc de construcció  

Característiques servei 
Edats recomanades: a partir de 4 anys. 
 
 

PREU: 200€ 
 

PREMIUM 

Què inclou qualsevol dels dos serveis: 
- Dos animadors per una durada de 4 hores. ( 1h àpat + 3h activitats) 
- Tot el material. Màxim 20 infants 
No inclou desplaçament fora de 30 km  des d’Igualada.  
Els preus per dies festius  són tarifes especials (Cap d’any, Sant Joan, ...) 

Activitats 

Inflable Castell · Manualitat · Mini-Gimcana · 3 Jocs 
Gegants · Dinàmiques de coneixença · Jocs amb 
paracaigudes · Joc de construcció 

Característiques servei 
Edats recomanades: a partir de 2 anys. 
És obligatori l’ús de mitjons per pujar a l’ inflable. 
 

PREU: 260€ 
 



Hores extres Fins 00,00h Tarifa de nit 

Pack Autèntic 35€/h  40€/h 

Pack Premium 40€/h 45€/h 

+ INFORMACIÓ  
DELS PACKS 

 A partir dels 30km és cobrarà 0,25/km. 
 A partir dels 30km els monitors han de tenir àpat al finalitzar el servei. 
 Els packs a bodes de nit es podràn realitzar màxim fins les 00h, a partir d’aquesta hora es cobrarà suplement per 

nocturnitat.  

NOVETATS 
2017 

Porta un Brau Mecànic a la teva celebració  

-Durada del servei: 3h                                              PREU: 350€ 

Porta un DJ a la teva celebració i combina’l amb els teus packs 
 
  -Pack Autèntic + so: 600€ 

 
-Pack Premium + so: 695€ 

• Globoflexia, decoracions amb globus 
• Animació per adults 
• Magia 

ANIMA’NS SCP 
      www.animans.cat       691 563 999/ 93 141 47 39        info@animans.cat 

       www.facebook.com/animans @animans_grup                  animans_grup   


