PREUS ENTRADES

COM ARRIBAR-HI

Adults (a partir de 16 anys, nascuts al 1996): gratuït
Soci infantil (de 3 a 15 anys, nascuts entre 2009 i el 1997): 3€
No soci infantil (de 3 a 15 anys, nascuts entre 2009 i el 1997): 7€
Abonament de 10 entrades (soci): 15€
Abonament de 10 entrades (no soci): 50€
Grups (a partir de 12 persones): 4€
Grups especials (escoles, associacions, esplais…): a consultar
El Punt Avui: 7€. Promoció 2x1 amb la targeta del Club
del Subscriptor (venda a les oficines d’El Punt Avui)
Diari de Girona: 7€. Promoció 2x1 amb la targeta del Club
del Subscriptor (venda a les oficines del Diari de Girona)

Per tenir cura del medi ambient vine a peu, en bicicleta
o en transport públic:
Autobús: línia 5 (parada al carrer Narcís Xifra i Masmitjà)
i línia 7.
Girocleta: estacions més properes, Plaça Pere Calders
i Pont del Dimoni.

SERVEIS
· Servei de guarda roba i guarda cotxets. Ubicat al punt
d’informació del Parc (planta 0).
· Lleuresport Club (ubicat a la planta 0 del Parc). Serveis
per a nens i nenes de 3 a 10 anys. Tots els usuaris d’aquest
serveis tindran prioritat (alternada en cas que l’organització
ho cregui convenient) a l’hora de realitzar les activitats.
Opcions:
· Festes d’aniversari amb prèvia contractació. Servei
de monitoratge pel parc i lloguer d’un espai propi per
celebrar un aniversari diferent i especial. Preu: a consultar.
· Servei de guarderia: Punt de vigilància i monitoratge
intern del parc per aquells nens i nenes que no poden
anar acompanyats d’un adult. Tots els nens que
adquireixin aquest servei disposaran d’un monitor que
els acompanyarà en grups reduïts pel Lleuresport perquè
puguin gaudir del parc mentre els pares aprofiten per fer
les compres nadalenques. Preu: 4€ / hora / nen
· Servei de bar (ubicat a la planta 1 del Parc) i restaurant
(ubicat a la instal·lació del GEiEG)
· Espai d’alletament i per canviar bolquers
(ubicat a la planta 0 del Parc)

Més informació: www.girona.cat/lleuresport

24
DESEMBRE
INAUGURACIÓ
ENTRADA
GRATUÏTA

Lloc:
Complex Esportiu GEiEG Sant Narcís
C/ Empúries, 47 · 17005 Girona
Telf. 972 234 459

www.geieg.cat
Organitza:

Amb el suport de:

www.geieg.cat

Mecenes:

Si he perdut alguna cosa,
a on la puc trobar?
Al punt d’informació del Parc,
ubicat a la planta 0

28è
Col·labora:

Dies:
24, 27, 28, 29 i 30
de desembre de 2012
i 2, 3 i 4 de gener de 2013

Horari:
de 10.30 h a 14 h
i de 16.30 h a 20.30 h,
excepte el dia 24
(només de 10.30 h a 14 h)

AGENDA

ACTIVITATS DEL LLEURESPORT

Dijous 27 de desembre:
18 h. Un farcell de cançons amb Jordi Patxecu**

PLANTA 0
· Escenari amb espectacles
· Tennis taula
· “Granja gegant” inflable
· “Tobogan Titànic” inflable
· “La caseta del mar” infable
· Llits elàstics
· Ludoteca
· La gimcana del Lleuresport
· Fes-te fotos amb Clickdecora
· Dies 27 i 28 de desembre:
Tallers de salut i higiene bucodental
amb Roura i Brau

Divendres 28 de desembre:
18 h. Story time amb Kids&us* (contes en anglès)
Durant tota la tarda, taller de castells a càrrec dels
Marrecs de Salt
Dissabte 29 de desembre:
11:30 h. Visita del Patge Reial de SSMM els Reis
Mags d’Orient
18 h. Espectacle de màgia amb Raül Black**
Diumenge 30 de desembre:
11:30 h. Contes de Nadal amb Juganalla*
Dimecres 2 de gener:
18 h. Story time amb Kids&us* (contes en anglès)
Dijous 3 de gener:
18 h. Visita del Patge Reial de SSMM els Reis Mags
d’Orient
					
Divendres 4 de gener:
18 h. Trambotiquejant amb Els Trombòtics**
I en el moment menys esperat podràs ballar
la cançó del Lleuresport amb en Liós!!!

Notes importants:
*La ludoteca tancarà la seva activitat habitual mitja
hora abans de començar i durant tot l’espectacle
** Durant l’espectacle es tancaran les activitats
de la planta 0

PLANTA 1
· Tallers amb La Digital
· Braçalets
· Fanalets de reis
· Globoflèxia
· Maquillatge
· Tallers amb Bauhaus
· Trenes de fil
· Postals de Nadal
· Espai U-32 (slot)
· Parc Infantil
· Posa color a La Masia de cartró i participa
en el sorteig per aconseguir-ne una
· Dia 2 de gener: Qpertin, tallers interactius
i educatius amb dispositius tablets.
Sessions de mitja hora
Per a més informació: www.girona.cat/lleuresport

PLANTA –1
· Tir amb arc
· Jocs electrònics amb Margarit
· Circuit de segway amb Ocitània
(a partir de 25 kg)
· Rocòdrom
· Pont de fusta
· Pont tibetà
· Tirolina
· Circuit de patinets

ZONA EXTERIOR
(només horari de matí: de 10:30h a 14h)
Bombers:
del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener

Activitats recomanades segons l’edat
dels nens i nenes:
De 2 a 3 anys
De 4 a 5 anys
De 6 a 7 anys
De 8 a 10 anys
D’11 a 15 anys
Juga amb el teu fill

