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ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN
ESPECIAL SAMAIN
“MONSTROS, A BAILAR!”
Versión especial para o Samain do exitoso
espectáculo de animación “A bailar!”.
Con vestuario e
decoración
específica do
Samain.
Ademáis da
incorporación de
xogos temáticos.

É o espectáculo interactivo máis divertido de todos os tempos.
Faremos bailar, xogar e rir a pequenos e maiores. Tamén inclúe
número de maxia, batalla de globos xigantes, cancións
cantadas en directo, cantaxogos, moneco xigante, explosión
de confeti, concurso de baile con premio para o gañador e
un montón de sorpresas máis.

450€

Duración: 1 hora e media

+ IVE
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OBRADOIROS ESPECIAL SAMAIN

*Maquillaxes terroríficas
* Chapas de monstros
*Títeres de esqueletes
* Máscaras horrendas
* Móbil de terror
* Morcegos cheos de caramelos
*Creación literaria: Contos de medo

Prezo
Con 1 monitor:

Contratando xunto
con máis actividades

250€ + IVE

na mesma festa:

200€ + IVE
*Cada obradoiro inclúe 1 carpa de 3m x 3m, sillas e mesas infantís e todo
o material necesario para a realización do mesmo.
*Prezos para obradoiros de ata 3 horas de duración. Ampliables
+
ive/hora por cada monitor.
*Suplemento máis monitores: 100 + ive /monitor.
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OBRADOIROS INTERACTIVOS
Obradoiros interactivos para xogar en familia.

XOGOS POPULARES
Xogo da rá, xogos de puntería,
zancos de madeira, xoaniña,
buxainas, tira da soga, carreira
de

XOGOS XIGANTES
Parchis, enredos, escaleira e
diana con tableiros de 3m x
3m, rascaceos e conecta 4 de
máis de 1m de altura, axedrez e
dominó

XOGOS DEPORTIVOS
Mazaball, porterías con panel
de puntería, volei, xogos con
raquetas, scooters, zancos, skies
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CIRCO
Disfraces, táboa e disco de
equilibros, pédalos, zancos,
malabares, diábolos, discos

XOGOTECA
Especialmente pensado para a
primera infancia. Parque de
actividades, tobogán, balancín,
xoguetes, cociniñas,
correpasillos, xogos de
construcció

Prezo
Con 1 monitor:

Contratando xunto
con máis actividades

250€ + IVE

na mesma festa:

200€ + IVE
*Prezos para obradoiros de ata 3 horas de duración. Ampliables
ive/hora por cada monitor.
*Suplemento máis monitores: 100 + ive /monitor.

+
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OS NOSOS
HINCHABLES
HINCHABLES GRANDES E MEDIANOS
PISTA AMERICANA
10M DE LONGO X 3,5M
DE ANCHO X 3,50M DE
ALTO
3 A 12 ANOS

MEGA RAMPA
7M DE LONGO X 6M DE
ANCHO X 6M DE
ANCHO
*5 A 12 ANOS
(*Os nenos e nenas de 3 e
4 anos que sexan capaces
de subir solos tamén
poderán facelo)
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COMBI
LARANXA
6M DE LONGO
X 4,50M DE
ANCHO X
3,50M DE ALTO
3 A 12 ANOS

COMBI
ESTRELA
7M DE LONGO
X 5M DE
ANCHO X
4,50M DE ALTO
3 A 12 ANOS
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TOBOGÁN CON
PISCINA DE BOLAS
6M DE LONGO X 4M DE
ANCHO X 3,50M DE ALTO
1 A 12 ANOS

PACK
HINCHABLES
PEQUENOS*
3,50M DE LONGO X
3M DE ANCHO CADA
UN
1 A 5 ANOS
*Este pack vai con 1 só monitor e equivale a 1 só hinchable.

PREZOS
1 HINCHABLE – 250€
+IVE

2 HINCHABLES – 400€
+IVE

3 HINCHABLES – 540€
+IVE

4 HINCHABLES – 680€
+IVE

*Prezos para festas de ata 3 horas de duración. Ampliables
+ ive/hora
por cada monitor.
*Inclúe 1 monitor en cada hinchable (A excepción do pack de hinchables
pequenos).
*Inclúe altofalante con música de fondo como agasallo.
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HINCHABLE XIGANTE
SUPER PARQUE DE BOLAS

10M DE LONGO
X 8M DE ANCHO
X 6M DE ALTO

*Tobogáns: 3 a 12 anos
(Tamén admite adultos)
*Piscina de bolas: 1 a 12 anos

Por seguridade, este hinchable vai sempre
acompañado de 2 monitores.

PREZO
CONTRATANDO POR SEPARADO: 320€
+ IVE
CONTRATANDO XUNTO CON MÁIS
HINCHABLES NA MESMA FESTA: 250€
+IVE
* Consultar necesidades técnicas
especiais antes de contratar.
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HINCHABLES PEQUENOS

ALUGUER
AUTOSERVICIO:

100€/UNIDADE
(IVE INCLUIDO)

Son tan doados de manexar que podedes alugalo sen
precisar monitor da nosa empresa ou instalación. O
cliente recolle o hinchable no punto de encontro (Vigo
e Ponteareas) e o devolve antes de 48 horas. Cabe en
calquer turismo. Sempre ten que haber unha persoa da
organización exercendo as labores de monitor.

ALUGUER
CON MONITOR:

130€/UNIDADE
(+IVE)

Duración: 2 horas (Ampliable

+ive/hora por

cada hinchable).
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ANIMACIÓN MUSICAL
Divertida animación musical especialmente pensada para
acompañar festas con máis activividades.
Xogos musicais, coreografía divertidas, concurso de baile
e batalla de globos xigantes.
Nº animadores: 1

Duración: 1 hora

Ademáis, o equipo de son profesional con megafonía (incluido na
animación musical) servirá para amenizar o resto da festa
(Durante as horas nas que teñan contratadas actividades con
ANIMAR -T).

Contratando
por separado:

350€ + ive
Contratando con
máis actividades na
mesma festa:

290€ + ive
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