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Obradoiros
Obradoiros
DE FESTA

XOGOS E DEPORTIVOS

ARTESANÍA

Maquillaxe

Xogos Xigantes

Monicreques

Globoflexia

Xogos Populares e Tradicio-

Instrumentos tradicionais

Chapas

nais

Xoguetes tradicionais

Tatuaxes

XIncanas temáticas

Pasta de papel

Pulseiras

Pista de obstáculos

Obradoiro de barro

Colgantes

Xogos con paracaídas

Artesanía en madeira

Accesorios

Tiro con arco

Decoración de tellas

Imáns decorativos

Búsqueda do tesouro

Decoración de botellas

Chaveiros

Xogos deportivos

Cestería

Pista multideporte

Manualidades con fieltro

2 monitores + 2 horas
195 euros

Pintura en tea
2 monitores + 2 horas

Repostería

195 euros

Scrapbooking
2 monitores + 2 horas
Máximo 30 participantes
230 euros

Páxina 1

Obradoiros
Obradoiros
CULTURA URBANA

ECO-SAUDABLES

DE TEMPADA

Zumba

Coctelería sen alcohol

Outono (páxina 4)

1 hora + 1 monitor

Merenda sa (infantil)

Nadal (páxina 8)

195 euros

Alimentación saudable
(adultos)

Entroido (páxina 14)

Iniciación a DJ
Grafiti
Breakdance
2 horas + 1 monitor
Máximo 20 participantes
390 euros

Reciclaxe creativa
2 monitores + 2 horas
230 euros
Charla “Conciencia eco-

Verán (páxina 17)
Letras Galegas (páxina 19)
Día do Libro (páxina 21)
Día da Paz (páxina 22)
Día da Muller (páxina 23)

lóxica”
1 poñente + 90 minutos
195 euros
Cosmética natural
Elaboración de xabóns
Horta na casa
1 monitor + 2 horas
Máximo 30 participantes
300 euros

Consulta as nosas propostas de actividades especiais na páxina 35.

Páxina 2

Outono
Obradoiros
OUTONO

SAMAÍN

Xogos Populares e Tradicionais

Xogos Populares e Tradicionais

Manualidade con castañas/froitos secos

Decoración de cabazas (non incluídas)

A castaña na cociña

Elaboración de bruxas de pau

Xincana “Coñece o outono”

Elaboración de cabazas de papel

Decoración de cabazas (non incluídas)

Maquillaxe de terror

Creación de “castañeiras” (cestos para

Creación de lambetadas terroríficas

castañas)

Portachuches

Maceteiros de outono

Móbiles-colgantes de medo

Manualidade con folla de millo

Monstruos de goma eva

Elaboración de bruxas de pau

Chapas de medo

Elaboración de cabazas de papel

2 horas + 2 monitores

Crea o teu ourizo

195 euros

2 horas + 2 monitores
195 euros

Disfraces terroríficos
2 horas + 2 monitores

Creación de “castañeiras” con material de

Máximo 30 participantes

cestería

230 euros

2 horas + 2 monitores
Máximo 30 participantes

Se contratas:

Obterás un:

230 euros

2 obradoiros

5 % desconto

3 obradoiros

10 % desconto

4 ou +

15 % desconto

Consulta máis obradoiros na páxina 1.

Páxina 3

Outono
Contacontos
A CABAZA MOSTAZA E A ORIXE DO SAMAÍN
Pequeno contacontos no que unha divertida e simpática cabaza conta de xeito
ameno a orixe do Samaín interactuando co público. Inclúe contador/a, música ambiente, caracterización e decoración.

A CASTAÑA XOANA E A LENDA DO MAGOSTO
Pequeno contacontos no que unha divertida e simpática castaña conta unha orixinal lenda que explica a orixe da festa do magosto interactuando co público. Inclúe
contador/a, música ambiente, caracterización e decoración.

CONTOS PARA ESPANTAR O MEDO
Pequeno contacontos no que un/unha contador/a caracterizado/a relata un conto
para que os máis cativos/as experimenten a intriga, pequenos sustos e se enfronten ano medo
Inclúe contador/a, música ambiente, caracterización e decoración.

Duración: Cada conto dura 20 minutos
Prezo 1 conto: 120 euros
Oferta 2 contos: 220 euros (40 minutos)

Páxina 4

Outono
Espectáculos
A GRAN FESTA DO OUTONO
Dous animadores-presentadores caracterizados de duendes do bosque encargados de dirixir e animar a festa con xogos, música e bailes temáticos e tradicionais
desta estación. Este pack tamén inclúe decoración, equipo de son profesional e
xogo de luces.
Duración: 2 horas

Prezo: 250 euros

ESPECTÁCULO INFANTIL “OS ANIMALIÑOS DO BOSQUE”
Dous animadores-presentadores caracterizados de animais do bosque encargados
de dirixir e animar a festa con xogos, música e cancións relacionadas con animais
e co outono. Este pack tamén inclúe decoración, equipo de son profesional e xogo
de luces.
Duración: 2 horas

Prezo: 250 euros

Gran oferta!!! Contratando un destes espectáculos...
O Tren das Castañas con reparto gratuíto: 400 euros
Diver-Photocall “especial outono”: 160 euros

Páxina 5

Outono
Espectáculos (Samaín)
UN SAMAÍN DE MEDO
Dous animadores-presentadores caracterizados de personaxes terroríficas encargados de dirixir e animar a festa con xogos, música e bailes temáticos que dan
moito medo!! Este pack tamén inclúe decoración arrepiante, equipo de son profesional e xogo de luces.
Duración: 2 horas

Prezo: 250 euros

BAILE DE DISFRACES “TRUCO OU TRATO”
Gran festa de disfraces de Samaín que inclúe discoteca móbil profesional (dj, equipo de son, música, luces, efecto de fume e docoración arrepiante), xogos tradicionais, desfile e presentación de disfraces e reparto gratuíto de lambetadas sen glute
a cargo de dous animadores.
Duración: 2 horas

Prezo: 350 euros

A GRAN QUEIMADA
Escenificación do Conxuro da Queimada con música celta, luces, caracterización e
elaboración da queimada con reparto gratuíto (inclúe todo o necesario: ingredientes, vasiños…).
Duración: 40 minutos

Prezo: 450 euros

Gran oferta!!! Contratando un destes espectáculos...
O Tren das Castañas con reparto gratuíto: 400 euros
Diver-Photocall “especial Samaín”: 160 euros
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Outono

As festas teñen unha duración de 3 horas.

Festas & Packs
FESTA AZUL

FESTA LARANXA



Equipo de son con música ambiente



Equipo de son con música ambiente



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 3)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 3)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



1 inchable



1 inchable



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

520 euros

720 euros

FESTA VERDE

FESTA AMARELA



Equipo de son con música ambiente





Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 3)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo

Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 3)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



1 inchable



2 inchables



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

750 euros

950 euros
FESTA VERMELLA

FESTA VIOLETA



Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces



Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 3)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 3)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



1 inchable



2 inchables



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

950 euros

1.150 euros
Gran oferta!!! Contratando un destes espectáculos...
O Tren das Castañas con reparto gratuíto: 400 euros
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Consulta máis festas e packs na páxina 32

Nadal
Obradoiros
Maquillaxe de Nadal
Chapas de Nadal
Tatuaxes navideños
Zumba navideño (1 hora)

Elaboración de monicreques de
personaxes do Nadal
Coroas navideñas
Bólas de neve

Postais do Nadal
Adornos navideños
Creación de agasallos
Calcetíns do Nadal

2 horas + 2 monitores
Máximo 30 participantes
230 euros

Creación de mini-árbores
Imáns navideños
Portavelas de Nadal

Se contratas:

Obterás un:

2 obradoiros

5 % desconto

2 horas + 2 monitores

3 obradoiros

10 % desconto

195 euros

4 ou +

15 % desconto

Consulta máis obradoiros na páxina 1.

Páxina 8

Nadal
Visitas de Personaxes do Nadal
OPCIÓN A
1 personaxe a elexir entre un Rei Mago, Carteiro Real, Papá Noel ou O Apalpador
Vestiario e caracterización
2 horas
Prezo: 150 euros
OPCIÓN B
Opción A + Decoración con trono, buzón especial, decoración do espazo e música ambiente
2 horas
Prezo: 190 euros
OPCIÓN C
Opción B + Caramelos sen glute
2 horas
Prezo: 230 euros
ENGADE 1 PERSONAXE (Duende, elfo, axudante…) Prezo: 90 euros
HORA ADICIONAL (no mesmo día) Prezo: 60 euros (1 personaxe) 100 euros (2 personaxes)
DESCONTOS
Se contratas:

Obterás un:

2 días

5 % desconto

vir con grandes descontos e ofertas. Para as tres opcións

3-4-5 días

10 % desconto

anteriores esta é a promoción:

6 ou + días

15 % desconto

Realizamos recepcións e visitas a medida con duración,
horario, combinación de personaxes e suplementos a con-

Páxina 9

Nadal
Os Reis Magos
OPCIÓN A
Visita dos tres Reis Magos de Oriente
Vestiario e caracterización
2 horas
Prezo: 420 euros
OPCIÓN B
Opción A + Decoración con tronos, buzón especial, decoración do espazo e música ambiente
2 horas
Prezo: 540 euros
OPCIÓN C
Opción B + Caramelos sen glute
2 horas
Prezo: 590 euros
ENGADE 1 PERSONAXE (Duende, elfo, axudante…) Prezo: 90 euros
HORA ADICIONAL (no mesmo día) Prezo: 150 euros (os tres Reis)
DESCONTOS
Se contratas:

Obterás un:

2 días

5 % desconto

vir con grandes descontos e ofertas. Para as tres opcións

3-4-5 días

10 % desconto

anteriores esta é a promoción:

6 ou + días

15 % desconto

Realizamos recepcións e visitas a medida con duración,
horario, combinación de personaxes e suplementos a con-

Páxina 10

Nadal
Contacontos
“COÑECENDO AO APALPADOR”
Contacontos no que a través de Antón descubriremos esta figura galega,
un xigante carboeiro que baixa das devesas e apalpa aos nen@s as súas
barriguiñas polo Nadal. Ao final da sesión o propio Apalpador visita ao público repartindo caramelos con música e cantigas tradicionais do Nadal.
Inclúe: Decoración do espazo e equipo de son.
Duración: 50 minutos
Prezo: 250 euros

“CONTO CONTIGO NO NADAL”
Contacontos no un simpático contador caracterizado relata pequenos contos tradicionais destas datas fomentando diversos valores fronte ao consumismo.
Inclúe: Decoración do espazo e equipo de son.
Duración: 45 minutos
Prezo: 195 euros

Páxina 11

Nadal
Espectáculos
GRAN COTILLÓN INFANTIL
Un gran espectáculo dirixido por dous animadores caracterizados que involucran ao público na festa a través dunha discoteca infantil con xogos, bailes e reparto de bolsas de
cotillón. A oferta inclúe equipo de son profesional, luces e o espectáculo do simulacro
das “doce badaladas”.
Duración: 2 horas
Prezo: 250 euros
Suplemento: Bolsiñas coas 12 uvas ou doces simulando uvas para 100 personas: 75 euros
ESPECTÁCULO DISNEY
2 animadores-presentadores caracterizados de Disney e encargados de dirixir e animar a
festa con xogos, bailes, música temática e actual e a visita de Mickey Mouse ou unha
personaxe do Nadal con reparto de caramelos. Inclúe equipo de son profesional e luces.
Duración: 2 horas
Prezo: 300 euros
FESTA DUENDE

Ideal para presentacións

2 animadores-presentadores caracterizados de duendes do Nadal encargados de dirixir
e animar concursos, sorteos especiais, desfiles, recepcións... con xogos, bailes, música
temática e actual e moitas sorpresas. Inclúe xogo de luces.
Duración: 3 horas
Prezo: 190 euros (sen equipo de son) 290 euros (con equipo de son)
Consulta o que che ofrecemos en animación de rúa na páxina 28.

Páxina 12

Nadal

As festas teñen unha duración de 3 horas.

Festas & Packs
FESTA AZUL

FESTA LARANXA



Equipo de son con música ambiente



Equipo de son con música ambiente



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 8)
ou Visita personaxe de Nadal (opción C)



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 8)
ou Visita personaxe de Nadal (opción C)



1 inchable



1 inchable



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

520 euros

720 euros

FESTA VERDE

FESTA AMARELA



Equipo de son con música ambiente





Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 8)
ou Visita personaxe de Nadal (opción C)

Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 8)
ou Visita personaxe de Nadal (opción C)



1 inchable



2 inchables



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

750 euros

950 euros
FESTA VERMELLA

FESTA VIOLETA



Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces



Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 8)
ou Visita personaxe de Nadal (opción C)



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 8)
ou Visita personaxe de Nadal (opción C)



1 inchable



2 inchables



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

950 euros

1.150 euros
Gran oferta!!! Contratando un destes espectáculos...
Diver-photocall “especial Nadal”: 160 euros
Visita de Mascota-cabezudo con reparto de caramelos (45 min.): 120 euros

Páxina 13

Consulta máis festas e packs na páxina 32

Entroido
Obradoiros
Maquillaxe

Repostería entroideira

Globoflexia

Caretas tradicionais

Obradoiro de Chapas

Creación de disfraces

Obradoiro de Tatuaxes

Elaboración de Monicreques
temáticos

Xogos Xigantes
Obradoiro de Máscaras
Títeres de dedos
Accesorios divertidos

2 horas + 2 monitores
Máximo 30 participantes
230 euros

Emoticonos divertidos
Paxarelas creativas
Gafas “molonas”

Se contratas:

Obterás un:

Diademas creativas

2 obradoiros

5 % desconto

3 obradoiros

10 % desconto

4 ou +

15 % desconto

2 horas + 2 monitores
195 euros

Consulta máis obradoiros na páxina 1.

Páxina 14

Entroido
Espectáculos
ESPECTÁCULO DISNEY
2 animadores-presentadores caracterizados de Disney e encargados de dirixir e animar a
festa con xogos, bailes, música temática e actual e a visita de Mickey Mouse ou unha
personaxe do Nadal con reparto de caramelos. Inclúe equipo de son profesional e luces.
Duración: 2 horas
Prezo: 300 euros
O GRAN CIRCO
2 animadores-presentadores caracterizados de personaxes do circo e encargados de
dirixir e animar a festa con xogos, bailes, música temática e actual e moitas sorpresas. Inclúe equipo de son profesional e xogo de luces.
Duración: 2 horas
Prezo: 250 euros
FESTA DISCO

Ideal para presentación de concursos e desfiles

2 animadores-presentadores caracterizados e encargados de dirixir e animar a festa con
xogos, bailes e gran lanzamento de confetti. Inclúe equipo de son profesional, música infantil e actual, xogo de luces e decoración especial ‘discoteca vintage’.
Duración: 3 horas
Prezo: 190 (sen equipo de son) 290 euros (con equipo de son)

Consulta o que che ofrecemos en animación de rúa na páxina 28.

Páxina 15

Entroido

As festas teñen unha duración de 3 horas.

Festas & Packs
FESTA AZUL

FESTA LARANXA



Equipo de son con música ambiente





Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 14) 
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



1 inchable

Equipo de son con música ambiente
Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 14)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



1 inchable



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

520 euros

720 euros

FESTA VERDE

FESTA AMARELA



Equipo de son con música ambiente





Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 14)

ou Diver-photocall temático con fotógrafo



2 inchables



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)



Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces
Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 14)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo
1 inchable

750 euros

950 euros
FESTA VERMELLA

FESTA VIOLETA



Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces





Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 14) 
ou Diver-photocall temático con fotógrafo



1 inchable



2 inchables



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

950 euros

Discoteca móbil infantil con xogos, música,
bailes, equipo de son e luces
Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 14)
ou Diver-photocall temático con fotógrafo

1.150 euros
Gran oferta!!! Contratando un destes espectáculos...
Visita dunha Mascota-cabezudo con reparto de caramelos (45 minutos): 120 euros
Consulta máis festas e packs na páxina 32
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Verán
Obradoiros
Maquillaxe

Elaboración de Monicreques

Globoflexia

Coctelería sen alcohol

Obradoiro de Pulseiras

Zumes naturais

Obradoiro de Colgantes

Cestería

Xogos Xigantes

Scrapbooking

Xincana Acuática

Libretas “veraniegas”

Xogos Populares e Tradicionais

Elaboración de abanos

Tiro con arco

Customiza a túa camiseta ou as túas

Obradoiro de Tatuaxes

chanclas

Obradoiro de Chapas
Artesanía en Barro

2 horas + 2 monitores

Creación de viseras de goma eva

Máximo 30 participantes
230 euros

2 horas + 2 monitores
195 euros

Se contratas:

Obterás un:

2 obradoiros

5 % desconto

3 obradoiros

10 % desconto

4 ou +

15 % desconto

Consulta máis obradoiros na páxina 1.
Consulta as actividades especiais (ideais para facer ao aire libre) na páxina 35.

Páxina 17

Verán

As festas teñen unha duración de 3 horas.

Festas & Packs
FESTA AZUL

FESTA LARANXA



Equipo de son con música ambiente





Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 17) 
ou Xincana de xogos de auga



1 inchable (acuático, de saltos ou deportivo)

Equipo de son con música ambiente
Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 17)
ou Xincana de xogos de auga



1 inchable (acuático, de saltos ou deportivo)



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

520 euros

720 euros

FESTA VERDE

FESTA AMARELA



Equipo de son con música ambiente





Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 17)

ou Xincana de xogos de auga



2 inchables (acuático, de saltos ou deportivo) 



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)

Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 17)
ou Xincana de xogos de auga
1 inchable (acuático, de saltos ou deportivo)
Festa da escuma

950 euros

750 euros

FESTA VERMELLA

FESTA VIOLETA



Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 17) 
ou Xincana de xogos de auga

Actividade a elexir: 1 Obradoiro (ver páx. 17)
ou Xincana de xogos de auga



1 inchable (acuático, de saltos ou deportivo)



2 inchables (acuático, de saltos ou deportivo)



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)



1 carriño larpeiro a elexir (ver páx. 34)



Festa da escuma



Festa da escuma

950 euros

1.150 euros

Gran oferta!!! Contratando un destes espectáculos...
Visita dunha Mascota-cabezudo con reparto de caramelos (45 minutos): 120 euros
Consulta máis festas e packs na páxina 32

Páxina 18

Letras Galegas
Obradoiros
Xogos Populares e Tradicionais
Xincana “Coñece a Mª Victoria Moreno”
Agrolimpiadas
2 horas + 2 monitores
195 euros
Artesanía en barro ou madeira
Repostería galega
Cestería
Elaboración do xoguetes tradicionais
Elaboración de instrumentos tradicionais
Xogos Xigantes “Xoga en galego”
2 horas + 2 monitores
Máximo 30 participantes
230 euros

Consulta máis obradoiros na páxina 1.

Páxina 19

Se contratas:

Obterás un:

2 obradoiros

5 % desconto

3 obradoiros

10 % desconto

4 ou +

15 % desconto

Letras Galegas

As festas teñen unha duración de 3 horas.

Festas & Packs
FESTA AZUL

FESTA LARANXA



Equipo de son con música galega de
ambiente



Equipo de son con música galega de
ambiente



1 Obradoiro a elexir (ver páx. 19)



2 Obradoiros a elexir (ver páx. 19)



1 inchable



1 inchable



Decoración con bandeiríns de Galicia



Decoración con bandeiríns de Galicia

520 euros

720 euros

FESTA VERDE

FESTA AMARELA



Equipo de son con música galega de
ambiente



Grupo de gaitas tradicional



1 Obradoiro a elexir (ver páx. 19)



2 Obradoiros a elexir (ver páx. 19)



1 inchable



2 inchables



Decoración con bandeiríns de Galicia



Decoración con bandeiríns de Galicia

950 euros

750 euros

FESTA VERMELLA

FESTA VIOLETA



Grupo de gaitas tradicional



Grupo de gaitas tradicional



2 Obradoiros a elexir (ver páx. 19)



2 Obradoiros a elexir (ver páx. 19)



1 inchable



2 inchables



Decoración con bandeiríns de Galicia



Decoración con bandeiríns de Galicia

950 euros

1.150 euros
Gran oferta!!! Contratando un destes espectáculos...
Diver-photocall especial Letras Galegas: 160 euros
Consulta máis festas e packs na páxina 32
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Día do Libro
Obradoiros
Obradoiro de ilustración creativa
Obradoiro de chapas do mundo da lectura
Obradoiro de marcapáxinas de goma eva
Obradoiro de accesorios de conto
Colgadores para portas “Non molestar, estou lendo”
Creación de porta-libros
2 horas + 2 monitores
195 euros

Obradoiro de monicreques de contos
Obradoiro de scrapbooking
Elaboración de mini-libros
Creación de dados contacontos
2 horas + 2 monitores
Máximo 30 participantes
230 euros

OFERTA
Mini-contacontos (20 minutos de duración) + 1 obradoiro a elexir
2 horas + 2 monitores
310 euros

Consulta máis obradoiros na páxina 1.
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Día da Paz
Obradoiros
Xogos pola Paz
Obradoiro de chapas da Paz
Elaboración de pombas de papel decorativas
Creación de “Mans da Paz”
Elabora o teu móbil-colgante da Paz
2 horas + 2 monitores
195 euros

A Gran Festa pola Paz
Discoteca infantil con música temática
Equipo de son con música e luces
Xogos pola Paz
Elaboración do gran mural “Mensaxes de Paz”
2 horas
250 euros

Consulta máis obradoiros na páxina 1.
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Día da Muller
Obradoiros
OBRADOIROS PARA ELAS
Zumba
1 hora + 1 monitor especializado
195 euros
Obradoiro de relaxación
Obradoiro de repostería
Scrapbooking
Elaboración de centros de mesa/centros florais
Manualidades “para elas”
2 horas + 2 monitores
Máximo 30 participantes
230 euros

OBRADOIROS DE IGUALDADE PARA OS/AS PEQUES
Xogos e xincanas pola igualdade
2 horas + 2 monitores
195 euros
Elaboración de xoguetes non sexistas
2 horas + 2 monitores
Máximo 30 participantes
230 euros
Consulta máis obradoiros na páxina 1.
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Extraescolares

DEPORTES

LECER

ACTIVIDADES

Fútbol

Teatro

COMPLEMENTARIAS

Fútbol Sala

Baile Galego

Reforzo educativo

Baloncesto

Aeróbic

Técnicas de estudo

Psicomotricidade

Baile latino

Informática

Bádminton

Ioga

Inglés

Tenis

Pilates

Inglés lúdico

Tenis de mesa

Relaxación

1 sesión semanal dunha

Multideporte

Club de lectura con

hora

Ximnasia

contacontos

20 euros/mes/participante

Tiro con arco

Taller de pintura

1 sesión semanal dunha

Manualidades

hora

Multideporte

20 euros/mes/participante

1 sesión semanal dunha
hora
20 euros/mes/participante
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Extraescolares

OBRADOIROS OCUPACIONAIS

CONDICIÓNS

Pasta de papel
Pintura en tea

lado e especializado, Material Necesario,

Xogos tradicionais

Programación, Seguro R.C. e I.V.E.

Memoria
Scrapbooking

fóra das comarcas de Terra de Melide e

Cestería

Arzúa, consultar tarifas.

Fieltro
Repostería

8 e un máximo de 15 participantes. Poden

Merenda sa (infantil)

consultar novo prezo no caso de ser máis.

Alimentación saudable (adultos)
solicitantes.
1 sesión semanal dunha hora
20 euros/mes/participante

pódese combinar actividades dos distintos
bloques.
adaptadas.
ración segundo as súas necesidades.
de Relaxación é de 2 meses.
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Conciliación
Ludotecas e campamentos
PROGRAMACIÓNS: Deseñamos programacións temáticas, personalizadas e completas
adaptadas ás preferencias e necesidades dos solicitantes con descrición das propostas,
obxectivos, calendario de actividades diarias, material e persoal necesario... Mantemos
reunións para presentalas en persoa.
ACTIVIDADES: Durante o desenvolvemento e posta en marcha dos programas elaborados, realízanse actividades variadas adaptándonos ás idades e demais características
dos partcipantes: deportivas, lúdicas, grandes xogos, creativas, de expresión oral e corporal, musicais, de animación á lectura, etc. Todas elas cun nexo común e fío conductor a través da temática elexida.
PROPOSTAS: Campamento de película , A toda cor, O Gran Circo, Olimpíadas, Etc.
OS NOSOS PROXECTOS INCLÚEN o deseño, xestión e realización da programación, material, seguro de accidentes, seguro de responsabilidade civil, perosal e a realización da
festa de clausura e video de recordo.
ADAPTABILIDADE: O número de horas, de xornadas, de participantes, así como a idade
destes son totalmente adaptables. Solicita a túa proposta personalizada sen compromiso.
EXEMPLO DE ORZAMENTO


Xornadas de 5 horas de luns a venres laborais.



Máximo de 30 participantes.

Prezo 1 semana: 860 euros
Prezo 1 mes: 3.350 euros
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Conciliación
Madrugadores
Espazo lúdico, educativo e creativo fóra de horario escolar que se desenvolve antes da
entrada dos nenos e nenas nas aulas.
Os proxectos inclúen programación, realización de actividades, persoal, material necesario e seguro de responsabilidade civil.
EXEMPLO DE ORZAMENTOS
OPCIÓN A

OPCIÓN C

1 monitor/a para un máximo de 9 participantes.

2 monitores/as para un número de participantes de entre 16 e 22 menores.

1 hora: 470 euros/mes

1 hora: 920 euros/mes

2 horas: 920 euros/mes

2 horas: 1.800 euros/mes

OPCIÓN B

OPCIÓN D

1 monitor/a para un número de participan- 2 monitores/as para un número de particites de entre 10 e 15 menores.
pantes de entre 23 e 30 menores.
1 hora: 520 euros/mes

1 hora: 1.020 euros/mes

2 horas: 970 euros/mes

2 horas: 1.920 euros/mes
Consulta outras opcións, sen compomiso.

Outros programas
Tardes lúdicas
Días creativos
Programación de obradoiros
Etc.
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Animación de rúa
Económicos
OS DIVERPALLASOS
Pallasos que animan, fan rir, interactúan co público e reparten globos e caramelos sen glute
pola rúa.
ANIMACIÓN DISNEY
A mascota-cabezudo de Mickey Mouse vai acompañada de animadores caracterizados de
personaxes Disney interactuando co público e repartindo caramelos sen glute.
ZOO TOLO
Un tolo e simpático domador persegue a un ou varios animais fuxidos do zoo pedindo axuda
entre o público para atrapalos.
MIMOS MIMOSOS
Simpáticos mimos que interactúan co público cunha maquillaxe especial e “amorosa” e con
reparto de piruletas sen glute.
Ideal para campañas comercias de San Valentín.
2 compoñentes

3 compoñentes

4 compoñentes

5 ou +

210 euros

310 euros

410 euros

Consultar

SUPLEMENTOS:
Grupo de batucada acompañando á animación: 500 euros
Charanga acompañando á animación: 800 euros
Grupo de gaitas acompañando á animación: 350 euros
Pompas de xabón xigantes e confetti: 120 euros

Equipo de son portátil con música: 60 euros
Prezos indicados para 2 horas de duración.
Consultar orzamentos personalizados.
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Todas as opcións
poden incluír reparto de
publiciade sen custe

Animación de rúa
Especiais
O PAÍS DAS MARABILLAS
Coloridos, vistosos e extravagantes personaxes desfilan interactuando co público.
MEDIEVAL
Animación a cargo de vistosas personaxes típicas do medievo con traxes de época. A elexir entre unha gran variedade: rei, raiña, príncipe, princesa, bufón, guerreiro, oficios de época…
SANTA COMPAÑA
Escenificación dos rituais da Santa Compaña segundo conta a lenda e tradición de Galicia.
Caracterización con antorchas e lume.
Ideal para Samaín.
CABEZUDOS Á CARTA
Animación a cargo de cabezudos a elexir entre Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pantera Rosa e
ata tres Minions.
2 compoñentes

3 compoñentes

4 compoñentes

5 ou +

310 euros

460 euros

610 euros

Consultar

SUPLEMENTOS:
Grupo de batucada acompañando á animación: 500 euros
Charanga acompañando á animación: 800 euros
Grupo de gaitas acompañando á animación: 350 euros
Pompas de xabón xigantes e confetti: 120 euros
Equipo de son portátil con música: 60 euros

Prezos indicados para 2 horas de duración.
Consultar orzamentos personalizados.
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Todas as opcións
poden incluír reparto de
publiciade sen custe

Animación de rúa
Especiais
PAPÁ NOEL E OS SEUS AXUDANTES
Santa Claus e un ou varios axudantes percorren as rúas facendo soar as campanillas e o máxico
“ho, ho, ho!” repartindo caramelos sen glute e saudando ao público. Os compoñentes da animación poden ser só os axudantes, se así se prefire.
Ideal para Nadal e campañas comerciais.
COMITIVA REAL
Elegantes paxes reais recollen as cartas dirixidas aos Reis Magos nun buzón móbil e especial
mentras reparten alegría e caramelos sen glute.
Ideal para Nadal e campañas comerciais.
COMPARSA FESTEIRA
Comparsa que se pode elaborar á carta elexindo e combinando entre mascotas, pallasos,
mimos...
2 compoñentes

3 compoñentes

4 compoñentes

5 ou +

310 euros

460 euros

610 euros

Consultar

SUPLEMENTOS:
Grupo de batucada acompañando á animación: 500 euros
Charanga acompañando á animación: 800 euros
Grupo de gaitas acompañando á animación: 350 euros
Pompas de xabón xigantes e confetti: 120 euros
Equipo de son portátil con música: 60 euros

Prezos indicados para 2 horas de duración.
Consultar orzamentos personalizados.
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Todas as opcións
poden incluír reparto de
publiciade sen custe

Animación de rúa
Súper Especiais
MENUDO CIRCO
Fantástica animación a cargo de 3 personaxes: 1 monociclista, 1 zancudo e 1 pallaso,
todos eles con vestiario circense.
A MAR DE SALGADA
Animación de temática mariñeira a cargo dun clown e dos cabezudos dun peixe e un
cabaliño de mar.
PINOCHO
Animación con grandes e vistosos disfraces de Pinocho, Gepeto e Pepito Grillo. Non deixarán indiferente a ninguén.

CONDICIÓNS
1 hora e media de duración
Equipo de son portátil con música incluído
Todas as opcións poden incluír reparto de publicidade sen custe

PREZO
600 euros/animación

Consultar orzamentos personalizados.
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Festas & Packs
PACK 1
1 inchable + 1 inchable deportivo (futbolín humano, canasta, béisbol…)
Prezo: 450 euros
PACK 2
2 inchables
Prezo: 480 euros
PACK 3
1 inchable + 1 recreativo (touro mecánico, táboa de surf, barredora…)
Prezo: 550 euros
PACK 4
2 inchables + 1 inchable deportivo (futbolín humano, canasta, béisbol…)
Prezo: 650 euros
PACK 5
2 inchables + 1 recreativo (touro mecánico, táboa de surf, barredora…)
Prezo: 780 euros
PACK 6
2 inchables + 1 inchable deportivo + 1 recreativo
Prezo: 950 euros

Os prezos sinalados inclúen monitores/as, 3 horas de duración e equipo de son con música.

Páxina 32

Festas & Packs
Crea o teu pack
Escolle as actividades desexadas de calquera dos seguintes bloques e
benefíciate de grandes descontos:
BLOQUE 1


Inchable normal
(varios modelos)

BLOQUE 2
Inchable deportivo
(futbolín humano,
béisbol, basket inchable…)



Inchable acuático




Carriño larpeiro
(ver páxina 34)



Discoteca Móbil

1 actividade: 250 euros/unidade
2 actividades: 240 euros/unidade
3 actividades ou máis: 220 euros/
unidade



Diver-photocall
con fotógrafo

1 actividade: 230 euros/unidade
2 actividades: 215 euros/unidade
3 actividades ou máis: 200 euros/
unidade

Descontos aplicables contratando un mínimo de 2 actividades

BLOQUE 3
Inchable Pista
Americana

Touro mecánico

Táboa de surf

Barredora

Wipe-out (humor
amarelo)

Karaoke

**Actividades
especiais (só as da
páxina 35)


1 actividade: 350 euros/unidade
2 actividades: 330 euros/unidade
3 actividades ou máis: 310 euros/
unidade
**As actividades especiais teñen un
suplemento de 100 euros cada unha
sobre os prezos anteriores.

Os prezos sinalados inclúen monitores/as, 3 horas de duración e equipo de son con música
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Carriños larpeiros
PALOMITEIRA
Un carriño con elaboración en directo de palomitas, reparto gratuíto e ilimitado entre o público, persoal uniformado, moqueta, decoración e música
ambiente.
CARRIÑO DE CREPS
Un carriño con elaboración en directo de creps, reparto gratuíto e ilimitado
entre o público, persoal uniformado, moqueta, decoración e música ambiente.
ALGODÓN DE AZUCRE
Un carriño con elaboración en directo de algodón de azucre, reparto gratuíto e ilimitado entre o público, persoal uniformado, moqueta, decoración
e música ambiente.
CANDY BAR
Un carriño con elaboración en directo de brochetas de chuches, reparto
gratuíto e ilimitado entre o público, persoal uniformado, moqueta, decoración e música ambiente. Limitado a 150 personas. Consultar prezo personalizado para máis personas.
CHOCOLATADA
Un carriño con reparto gratuíto de chocolate quente e doces entre o público, persoal uniformado, moqueta, decoración e música ambiente. Limitado a 200 personas. Consultar prezo personalizado para máis personas.
Duración: 2 horas
Prezo: 250 euros (Hora adicional: 60 euros)
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Actividades especiais
ESPAZO MULTIXOGO
Zona lúdica e infantil con moqueta, delimitación do espazo con vallas, música e decoración. Inclúe: Xogos xigantes (xogos reunidos como a oca,
parchís, dominó, tres en raia… en grandes dimensións), un obradoiro a elexir, espazo con xogos variados e zona de debuxo e contos. Tamén inclúe: 2
monitores/as, material e 3 horas de duración.
Válido tanto para exterior (piscinas, prazas, parques…) como para interior.
Prezo: 450 euros
A XOGOTECA. ZONA DE XOGOS DE MADEIRA
Zona lúdica e infantil con moqueta, delimitación do espazo con vallas, música e decoración. Inclúe: Xogos variados de madeira (para bebés, musicais, de imitación, de movemento…) 2 monitores/as, material e 3 horas de
duración.
Prezo: 450 euros
TRUCKS & BLOCKS
Zona lúdica e infantil con moqueta, delimitación do espazo con vallas, música, camións e bloques de construcción de xoguete. Inclúe: 2 monitores/
as, material e 3 horas de duración.
Prezo: 450 euros
A GRAN QUEIMADA
Escenificación do Conxuro da Queimada con música celta, luces, caracterización e elaboración da queimada con reparto gratuíto para un máximo
de 100 personas (inclúe todo o necesario: ingredientes, vasiños…).
Duración: 40 minutos
Prezo: 450 euros
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Actividades especiais
DISCOTECA MÓBIL
Un dj e ‘speaker’ encargado de dirixir, animar e presentar a festa con bailes, sorpresas e moito humor. Inclúe equipo de son profesional, luces e música actual e variada. A selección musical pode ser elexida polo cliente.
Duración: 2 horas
Prezo: 250 euros
Hora adicional: 60 euros

DISCOTECA MÓBIL INFANTIL
Dous animadores caracteizados encargados de dirixir, animar e presentar a
festa con xogos, bailes, sorpresas, lanzamento de globos e moito humor. Inclúe equipo de son profesional, luces, música actual e variada.
Duración: 2 horas
Prezo: 250 euros

KARAOKE
Máquina de karaoke profesional totalmente equipada con pantalla táctil,
pantalla de visión de 42’’, micrófonos, mezclador, máis de 28.000 cancións
en dez idiomas diferentes, altavoces, subwoofer para subgraves, licencia
SGAE e monitor/a.
Duración: 3 horas
Prezo: 350 euros
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Dinamización empresas

ELABORAMOS...
Propostas para centros comerciais e de ocio, asociacións de empresarios e
comerciantes, centros comerciais abertos, mercados e feiras tradicionais...

REALIZAMOS...








Proxectos de dinamización do comercio personalizados (campañas de
Nadal, Rebaixas, San Valentín, Black Friday, Festa de Aniversario...).
Organización e/ou presentación de desfiles de moda, sorteos…
Decoración de espazos comerciais.
Reparto de publicidade con animación.
Carpa promocional na rúa con actividades a medida no seu interior.
Animación itinerante.
Etc.

PIDE O TEU ORZAMENTO SEN COMPROMISO!!
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Condicións e contacto
CONDICIÓNS XERAIS


Os prezos indicados son válidos ata o 30/9/2018 e anulan todas as ofertas anteriores.



Os prezos indicados inclúen o I.V.E. correspondente.



Todas as actividades inclúen personal cualificado e titulado, material
necesario, equipo de son con música e seguro.



Desprazamentos: para os concellos de fóra das comarcas de Arzúa e
Terra de Melide, engadiráselles no prezo final 0,20 € por km. Grandes
descontos en actividades de longa duración.

CONTACTO
Tlf. 634 24 34 69
info@xanelaocio.com
www.xanelaocio.com
Horario de atención ao cliente: de luns a venres, das 10:00 ás 20:00 horas.
Búscanos en FACEBOOK e TWITTER.

NOTAS
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