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CATÀLEG

D’ACTIVITATS

PARC DE CORDES & ATRACCIONS



Recorregut pels arbres que es troba a 1 
metre d’altura de terra, ideal pels més 
petits. Inclou diferents jocs com tirolines o 
escales verticals.

CIRCUITS ADAPTATS
PER A TOTS ELS PÚBLICS
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Recorregut pels arbres que es troba a 3 
metres d’altura de terra amb diferents 
trams per treballar les habilitats motrius, 
coordinació i agilitat.
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Altura mínima 1,30 m
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TIROLINES
TOP1!!ATRACCIÓ



I sobretot,
AMB LA SEGURETAT NO ES JUGA!
Comptem amb un sistema de seguretat que s’adapta a totes les edats i nivells.
A més, un monitor s’encarregarà d’explicar el funcionament de l‘activitat abans d’iniciar-la.

El recorregut que més agrada als joves 
aventurers. Amb jocs variats i una de les 
tirolines més llargues del parc. Voldràs 
repetir!
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Altura mínima 1,40 m
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A una altura de 10 metres del terra, és el 
circuit més alt del parc. Travessa un divertit 
recorregut ple d’obstacles i arriba fins al 
sorprenent final inesperat!

10
PER ALS MÉS VALENTS
VERMELL
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salts amb extra d’impuls
Salta molt molt amunt i amb tota la seguretat.
Adaptat segons mida i pes.

ADAPTAT A TOTES LES EDATS

CADIRES
VOLADORES

LLITS
ELÀSTICS

ADAPTAT A TOTES LES EDATS

>15

SALTA TANT ALT COM PUGUIS
Aprofita l’impuls de la seva elasticitat per saltar i fer 
tombarelles espectaculars!

TOCA EL CEL!
Escull la papallona que més t’agradi i prepara’t per gaudir 
d’un divertit vol.
Compta amb cinturó de seguretat i diferents velocitats.

JUMPING!
TOP5!!ATRACCIÓ



COORDINACIÓ I AUTONOMIA 
Treballa la coordinació del cos i intenta mantenir el sentit del circuit.
*A partir de 2 anys

Per tota la família
Vehicles mecànics preparats per circular per la pista.
Adapta en funció de l’edat dels participants.. 100% SEGUR.

CIRCUIT
MOTOSDE

FANTASIA

TREN
SELVA

ADAPTAT A TOTES LES EDATS

ADAPTAT A TOTES LES EDATS

PASSATGERS Al TREN!
Seràs capaç de trobar tots els animals de Selva Fantasia? Puja 
al nostre tren temàtic i uneix-te a aquest circuit d’exploració.

CARS

MINI
BUMPER

TOP5!!ATRACCIÓ

 A CONDUÏR!



ROCÒDROM
l’escalada, UN GRAN ESPORT!
Viu l'experiència de practicar escalada a la nostra paret 
vertical. Equipada amb presses i assegurances.

Batalles de làser tag, un mètode segur i indolor Els efectes especials i les ulleres 3D et faran viure una 
aventura única. Aventura, infantil, terror, documentals. 

ADAPTAT A TOTES LES EDATS

activitat per a grups

40’ 8-15

TAG
LÀSER

LLUMS, CÀMERA, ACCIÓ!
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MINI
GOLF

MINIMINI
GOLF

TOP5!!ATRACCIÓ

2º GOLF ADVENTURE 
MÉS GRAN D’EUROPA!
Tematitzat amb els edificis emblemàtics del poble de 
Calafell com ara El Castell de santa Creu, el monument 
del pescador, la cova ibèrica i més. Podràs superar-los 
tots?

PER ALS PETIT DE LA CASA
Pels petits de la casa o principiants que es vulguin iniciar.
Dissenyat i estructurat amb 18 clots, cada un d’ells amb diferent dificultat.

ADAPTAT A TOTES LES EDATS



AMBIENTALS & CULTURALS

ACTIVITATS

Activitat lúdica on els objectius també seran:
· Fomentar el reciclatge
· Conscienciar sobre la importància del medi ambient
· Treballar la motricitat fina
· Ampliar els coneixements de l’entorn que els envolta
· Potenciar la creativitat i imaginació
· Gaudir de les activitats de forma autònoma
· Aprendre els diferents recursos que utilitzem en les manualitats

SOSTENIBLES AMB LA NATURALESA

TALLERS
AMBIENTALS

COSSETANA
CASETALA

ESCANEJA AQUEST QR I DESCOBREIX MÉS 
SOBRE AQUESTA ACTIVITAT

endinsA’T en la història
Coneix la història d’un jaciment arqueològic a 
través de la història que us explicarà un Iber. 

Gaudeix d’una visita didàctica d’ 1 hora i visita 
l’interior d’una de les cases cossetanes. 

*Adreçat per alumnes d’infantil 
* Grups que no superin els 25 nens/es

NECESSITES 
MÉS INFORMACIÓ?

635 24 72 09
info@calafellaventura.com
Ctra. de l’estació 2, 43820 Calafell

www.calafellaventura.com


