COMPLEMENTOS AOS HINCHABLES
Os prezos deste catálogo inclúen descontos por ser contratados xunto con 1 ou máis
hinchables. Polo que soamente serán válidos, contratandoo xunto con 1 ou máis hinchables,
na mesma festa.

- ANIMACIÓN MUSICAL Divertida animación musical especialmente pensada para acompañar festas con máis
actividades.
Xogos musicais, bailes divertidos, concurso de baile con premio e batalla de globos xigantes.
1 hora de diversión.
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)

290€ + ive

- OBRADOIROS OBRADOIROS INTERACTIVOS
Para xogar en familia
•

XOGOS POPULARES: Xogo da rá, xogos de puntería, zancos de madeira, zancos pequenos,
canicas, buxainas, carreiras de sacos, tira da soga, diábolos, xoaniña… (6 actividades a elixir)

•

XOGOS XIGANTES: Parchis, escaleira, twister, xadrez e diana con tableiros de 3m x 3m, rascaceos
e conecta 4 de máis 1,20m, dominó xigante… (6 actividades a elixir)

•

XOGOS DEPORTIVOS: Mazaball con perímetro hinchable, porterías con lona de puntería, red
de vóley, raquetas, zancos pequenos, pelotas kanguro… (6 actividades a elixir)

•

CIRCO: Diábolos, discos chinos, tabóa de equilibros, zancos de madeira, disfraces, pelota grande,
mazas, pédalos… (6 actividades a elixir)

OBRADOIROS CLÁSICOS
Cada Obradoiro clásico inclúe una carpa de 3m x 3m, mesas e sillas infantís.

CHAPAS

TÍTERES MÓVILES

MÁSCARAS

ANTIFACES

RECICLAXE

GLOBOFLEXIA

ADOBIOS LAPICES

DRAGÓNS

DE GOMAEVA

MAQUILLAXE

PREZO
*Prezo para festas de ata 3 horas. (Ampliable 30€/hora por cada monitor). Prezos para obradoiros con 1 monitor.
(Ampliable 100€/monitor)

200€ + ive/ Obradoiro

FESTA DA ESPUMA

¡¡GRAN NOVIDADE!!
Agora, ademáis da música de fondo,
Incluimos algún pequenos xogos de
Animación con premios.

DURACIÓN: 1 HORA
ESPUMÓXENO DA MELLOR CALIDADE
+ NON DANA A PEL
+ NON PICA NOS OLLOS
+ NON ESTROPEA A ROUPA
+ NON É TÓXICO

PREZOS
290€ + ive

- kARAOKE -

Equipo de son profesional, con micros inalámbricos

e pantallas de 50 pulgadas.
Máis de 600 cancións para elixir, para todos os gustos e
Idades.

Con técnico e animador/presentador

PREZO
300€ + IVE
(2 HORAS. AMPLIABLE 60€/HORA)

WWW.ANIMAR-T.ES

677 71 43 19
animar-t@hotmail.es

