


1. Classe amb monitor a la zona freestyle* i 
accès al bowl (opcional). Durada: 1h30’
2. Berenar per agafar forces
     Inclou: Pizza, bikinis, mini croissants de 
xocolata, crispetes, patates xips, aigua i un 
refresc o suc a escollir.
*Pastís opcional (amb suplement)
3. Accés a la zona jumping (llits elàstics) 
Durada: 30’
Inclou: mitjons antilliscants 360, material 
(skate, scooter i casc), invitacions i regal per 
l’amfitrió.

1. Accés a la zona jumping* (zona de llits 
elàstics) de forma lliure. Durada: 1h
2. Berenar per agafar forces
     Inclou: Pizza, bikinis, mini croissants de 
xocolata, crispetes, patates xips, aigua i un 
refresc o suc a escollir.
*Pastís opcional (amb suplement)
3. Accés a la zona jumping (zona de llits 
elàstics) de forma lliure. Durada: 30’
Inclou: mitjons antilliscants 360, invitacions i 
regal per l’amfitrió.

1. Accés a la zona jumping* (zona de llits 
elàstics) amb monitor controlant. Durada: 30’
2. Berenar per agafar forces
     Inclou: Pizza, bikinis, mini croissants de 
xocolata, crispetes, patates xips, aigua i un 
refresc o suc a escollir.
*Pastís opcional (amb suplement)
3. Accés a la zona jumping (zona de llits 
elàstics) amb monitor controlant. Durada: 30’
Inclou: mitjons antilliscants 360, invitacions i 
regal per l’amfitrió.

*Zona freestyle: zona amb terra de gimnàstica, llits elàstics, piscines d’escuma, matalassos, rampes...
*Zona jumping: parc de llits elàstics amb canastes, dodgeball, dodge attack...
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Coca de pa amb tomàquet amb pernil salat i formatge
Preu: 25€/safata (per a 10 persones aprox cada safata)

Assortiment de mini croissants salats
Preu: 20€/safata (per a 10 persones aprox cada safata)

Pizza de pernil dolç i formatge
Preu: 20€/pizza (per a 10 persones aprox)

* Cal reservar l’opció escollida abans de la data de l'aniversari reservada. 

El mateix dia de l’aniversari els pares poden demanar les begudes o menjar de 

la carta directament al nostre bar. 

* No es permet cap mena de menjar ni begudes de l’exterior del 360ºeXtrem. 

I pels pares i/o acompanyants us proposem 
diferents opcions de pica pica: 

Opió 1: 

Opió 2: 

Opió 3: 

* Caldrà seguir les normes establertes per la COVID-19 en tot moment.

REV A V ET

4 pa p elr ’avar  360ºeXt
1. Escull el pack que més t’agradi.

2. Deman’ns disponibilitat pel dia que t’agradaria celebrar-lo i reserva’l.
3. Convida als teus amics/gues

4. El dia de la festa, veniu amb ganes de passar-ho molt bé!

est@360er.m
Tel. 828 566


