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Activitats 2020 

 

Mas Les Comes/L’Esquirol 

 
Al Parc d’Aventura d’Anigami hi trobaràs un 
munt d’activitats per passar un dia fantàstic 
amb els amics o la família, un complement 
perfecte per a qualsevol tipus de 
celebració.  
Al Parc t’esperen més de 15 activitats a 
escollir per a tots els públics, algunes d’elles 
per a individuals, d’altres per a grups, etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Informa’t al 93 744 72 95 
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NOVETATS 2020: MINIFORFAIT I FORFAIT TOT INCLÒS 
 

El nou sistema de Forfait dóna accés a més de 15 activitats diverses per a totes les edats de forma il.limitada durant mig dia. El forfait està pensar per 
incloure tota la família i potenciar el compartir entre els pares i els fills. Després que un instructor d’Anigami us introdueixi en l’activitat, aquesta es podrà 
realitzar de forma autònoma sota la supervisió d’un adult. Busca el teu Forfait: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de tarifes familiar  
(grups de 1 fins a 20 persones) 

Miniforfait (de 3 a 8 anys) Forfait infantil (de 9 a 13) 

(cal 1 adult participant) 
Forfait adult (14 o +) 
(cal 1 adult participant) 

Forfait 1+1 
(1 adult i 1 menor) 

Forfait familiar (multi ) 
(pares i fills sense límit) 

Forfait ½ dia d’activitats 
(matí 10h-14h o tarda 15h-19h) 

10 € 19 € 29 € 33 € 59 € 

Activitats a escollir A partir de 5 € A partir de 5 € A partir de 10 € A partir de 15 € A partir de 25 € 

Grup + 20 persones (reserva) -10% descompte -10% descompte -10% descompte -10% descompte -10% descompte 

Grup + 40 persones (reserva) -20% descompte -15% descompte -15% descompte -15% descompte -15% descompte 

Grup + 60 persones (reserva) -30% descompte -20% descompte -20% descompte -20% descompte -20% descompte 

 

10€ 

Mini Forfait 
NENS DE 3 A 8 ANYS 
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ACTIVITATS I PREUS 2020: 
Activitats individuals incloses en el Forfait: 
La durada de cada activitat és d’ente 45’ i 1 hora, encara que pots estar-hi l’estona que desitgis..  
Trobaràs activitats a partir de 3 anys. Els participants infantils ( <14) han d’anar sempre acompanyats d’un adult o bé contractar un monitor privat. 
Totes les activitats són combinables entre elles i es poden realitzar al llarg de tot el dia. 
 

1. Circuit aeroforestal.  
Circuit aeri entre els arbres amb 14 ponts i plataformes amb sistema de línia de vida contínua.  
Ideal a partir de 10 anys (o 1’30cm). Temps aprox. 45 min. Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 

2. Circuit de tir amb arc de camp AMATEUR 3D.  
Recorregut forestal d’1’5 km amb 12 dianes en forma d’animals en 3D.  
Ideal a partir de 10 anys. Temps aprox. 45 min. Sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 

3. Circuit de tir amb arc de camp PRO 3D.  
Recorregut forestal homologat de 3 km amb 24 dianes en foprma d’animals en 3D dissenyat pel campió del món  
Sebastià Juanola.  Ideal partir de 10 anys. Temps aprox. 45 min. Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 

4. Camp de tir amb arc amb dianes mòbils.  
Activitat de precisió i punteria amb dianes fixes i dianes aèries mòbils.  
A partir de 10 anys. Temps aprox. 45 min. Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 

5. Circuit d’orientació al bosc.  
Circuit d’orientació forestal d’iniciació i d’adults amb 10 balises cadascun.  
Ideal a partir de 10 anys. Temps aprox. 1h.  Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 

6. Circuit de Geocaching.  
Circuit de geocaching amb 10 balises amagades i un tresor. Ideal a partir de 10 anys. Temps aprox. 1h. Preu sense Forfait: Infantil 5€-/ adult 10€  

7. Circuit de Rogaine.  Circuit de “Rogaine” forestal amb 15 balises puntuables. A partir de 10 anys. Temps 1h.  Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 
8. Circuit de Slackline. Circuit d’iniciació d’slackline per posar a prova el teu equilibri.  

Ideal a partir de 10 anys. Temps aprox: 45 min.  Preu sense Forfait: Infantil 5€-/ adult 10€ 
9. Rocòdrom. Paret d’escalada amb preses artificials i diferents nivells de dificultat.  

Ideal a partir de 10 anys. Temps aprox. 45 min. Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 
10. Speedclimbing. Paret d’escalada amb dos recorreguts idèntics i sistema d’assegurament ultra ràpid per  

mesurar la velocitat de l’escalador. A partir de 10 anys. Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€ 
11. Circuit de pont de mico + tirolina. Recorregut aeri de 200 metres per damunt del parc d’aventura.  
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Ideal a partir de 14 anys. Temps aprox. 10 min. Preu sense Forfait: Infantil 9€-/ adult 15€  
12. Tirolina gegant. Recorregut aeri de 250 metres per sobre el llac. Ideal per a totes les edats. Grup mínim 10. Preu sense Forfait: Infantil- adult 9€ 
13. Tubogan gegan. Un tubogan gegant amb 80 metres de recorregut. De 9 a 14 anys. Preu sense Forfait: 10 € 
14. Futbolí gegant. Un futbolí humà gegant per a 20 persones. A partir de 9 anys (mínim 10 persones). Preu sense Forfait: Infantil 5€-/ adult 10€ 

 
Activitats individuals incloses en el MiniForfait: 
Activitats sense monitor per a nens de 3 a 8 anys. Els participants han d’anar sempre acompanyats d’un adult o bé contractar un monitor privat. 
Totes les activitats són combinables entre elles i es poden realitzar al llarg de tot el dia. 
 

15. Castell inflable. Castell inflable de 3 a 10 anys acompanyat. Temps aprox. 1h  Preu sense Forfait: Infantil 5€ 
16. Castell de boles. Piscina de boles amb 14 proves, tubogants i tirolina pels més petits. Temps aprox. 45 min. Preu sense Forfait:  Infantil 9€ 
17. Circuit d’habilitats infantil. Circuit de ponts i passeres per als més petits. De 3 a 8 anys. Temps aprox. 10 min. Preu sense Forfait:  Infantil 5€ 
18. Granja amb animals. Espai rural on podràs interactuar amb els animals. De 3 a 8 anys acompanyat.  

Temps aprox. 1h. Preu sense Forfait: Infantil 5€ 
19. Circuit de pedals. Uns cotxets de pedals et permetran descobrir la finca i els animals que hi viuen. Temps aprox. 30 min. Preu sense Forfait:  Infantil 5€ 
20. Zona d’esports. Zona amb vàries modalitats esportives. Ideal a partir de 3 anys acompanyat. Gratuït 
21. Billar gegant. Camp de Soccerpool (billar gegant que es juga amb els peus) . Ideal a partir de 3 anys acompanyat.  
22. Raid d’orientació infantil. Circuit d’orientació dins del parc. Ideal de 2 a 8 anys acompanyat. 

 
 

Activitats per grups reserva prèvia: 
 Gimcana Humor Amarillo: Grup mínim de 10 persones, des de 36 € pers 

 Gimcana d’ingeni i astúcia: Grup mínim de 10 persones, des de 30 € pers 

 Gimcana de relleus:  Grup mínim de 20 persones, des de 50 € per persona 

 Gimcana familiar: Grup mínim de 20 persones, des de 20 € per persona 

 Raid d’aventura: Grup mínim de 10 persones, des de 35 € per persona 

 Paintball:  Grup mínim de 10 persones des de 20 € per persona 

 Scape Room: Grups de 4 persones, des de 20 € per persona  

 Archery tag: Grup mínim de 10 persones des de 20 € per persona  
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Activitats de Turisme actiu al Collsacabra amb reserva prèvia: 
 Rutes en 4x4 pel Collsacabra: Des de 40 € per persona. 

 Banys de silenci al Collsacabra: Des de 40 € per persona. 

 Bany de Bosc al Collsacabra: des de 40 € per persona. 

 Esports d’aventura al Collsacabra: Ràpel, escalada, espeleologia, barranquisme… Ideal a partir de 10 anys acompanyat. Des de 40 € per persona. 

 Senderisme al Collsacabra: Des de 15 € per persona. 
 

Activitats al Parc d’Aventura Anigami:  www.anigamiparc.cat/parc-d-aventura/ 

Altres activitats al Collsacabra:  www.anigamiparc.cat/turisme-actiu/ 

Casaments i celebracions al Parc d’Aventura:  www.casamentsalanatura.cat 

 

Muntatges d’aventura arreu:  http://tirolines.cat 

Gimcana Humor Amarillo: http://humoramarillo.cat 

Gimcana Ninja Guarriors:  http://ninjaguarriors.cat  

 

Informació  i reserves:   93 744 72 95  
Reserva ara les teves entrades per internet: https://anigamiparc.cat/contacte/ 
 
Mail: info@anigami.cat    
Dates i horari Oficina Anigami: laborables de 9:30 a 14h i de 15h a 18h. 
Dates i horaris del Parc d’Aventura: Caps de setmana i festius de març a octubre de 10h a 19h.  
Obrim també qualsevol altre dia per a un mínim de 10 persones prèvia reserva. 
El Restaurant-Braseria obert  tots els caps de setmana de març a octubre o qualsevol dia de l’any per un grup minim de 20 persones. 
On Som: Google Maps o GPS: N42°02’43 E02°22’41 
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