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“Perquè hi ha coses que només és fan una vegada a la vida” 

 Pica-pica: Esqueixada de bacallà, assortit de pa amb tomàquet amb embotits 

 i formatges, caragols a la gormanda, assortiment de coques de la casa 
 Segon plat: Graellada de carns amb guarnició o bé Cassoleta de sèpia amb  

cloïsses i pèsols  
Postres: Gelat, flam i iogurt de la casa  

--Vi, refrescos, aigua, gasosa, sangria, cava, cafè i copa— 
 

   Discomòbil amb barra lliure i ressopó  *4 hores de duració 

   Habitacions de 4, 10, 12, 16... persones  
 

 : Pa amb tomata amb embotits i formatges. Cafès i sucs.  
*L’esmorzar es servirà de 10 del matí a 12 del matí 
 

Preu: 68€ 
  Amb suplement i possibilitat de realitzar-la quan vulgueu 

 Karaoke    (10€/persona)    
 Jocs de rol/ Gimcanes  (10€/persona)   
 Risoteràpia   (15€/persona) 
 Cata de vins   (15€/persona) 
 Tupper Sex   (10€/persona) 
 Paintball   (17€/persona) 
 Sessió de bellesa Maryn Kay (5€/persona) 
 Espectacles (streapper, boy, ... 190€/grup- durada 20 min.) 
 Karting  (de 40€ minicursa  a 50€ cursa F1) 
 Taller de gintònics i cockteleria (16€/persona) 

                                              * consulta el nostre dossier explicatiu d’activitats 
 
A tenir en compte! 

 L’opció d’allotjament amb dret a cuina sense activitat té un cost de 35€ 
 Grups a partir de 10 persones  
 Preu amb IVA inclòs  
 Per més opcions o qualsevol dubte poseu-vos amb contacte amb nosaltres! 
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activitats  comiats de solter 
Podeu realitzar alguna d’aquestes activitats durant la vostra estada i celebració de comiat de solter/a: 
 

 KARAOKE (10€/persona): Podreu cantar davant dels vostres amics i sense vergonya les cançons d’avui i de 
sempre. 

 
 JOCS DE ROL/GIMCANES (10€/persona): Haureu de superar amb èxit totes les proves de la granja, 

d’orientació, de cooperació en equip, etc, per tal guanyar l’equip rival. 
 

 RISOTERÀPIA (15€/persona):  Eina de treball grupal que facilita l’alliberació del riure sincer a través del joc, 

la dansa i l’expressió corporal.  

 
 CATA DE VINS (15€/persona): Podreu aprendre els diferents passos d’un tast de vins i com degustar un vi 

amb els 5 sentits 

 
 TUPPER SEX (10€/persona): Disfrutareu d’aquesta divertida reunió entre amigues junt a una assessora amb 

experiència amb la sexualitat que es dedica a mostrar gran varietat d’articles i juguets sexuals. Podreu adquirir els 

que vulgueu i la núvia rebrà un article de regal! (pagament a part) 

 
 PAINTBALL (17€/persona): És un joc de supervivència que genera una forta emoció i descàrrega 

d'adrenalina, relaxant així la tensió i estrès. A Miravall comptem amb les instal·lacions de Paintball més gran de 

província de Lleida amb més de 50.000m² 

 

 SESSIÓ DE BELLESA MARY KAY (5€/PERSONA): El primer que pots esperar d'una festa MARY KAY és 
diversió. Serà un moment per relaxar-te amb les amigues, compartir l'emoció de provar productes nous i aprendre 
sobre les últimes tècniques i tendencies de maquillatge i de cura de la pell. 

 

 KARTING ; 2 opcions ( al Karting Juneda) : 

 
 OPCIÓ DE 40€: mini cursa- inclou recepció i assignament dorsals dels participants, 8min. 

d’entrenament cronometrats, col·locació a la graella de sortida, cursa de 8 voltes i lliurament de resultats i 

entrega de premis al podi)  

 Opció de 50€: CURSA F1- El mateix que la mini-cursa però inclou dos torns de curses amb resultats a 

la primera mànega i resultats i premis finals. 

 
 Espectacles de tot tipus com streappers, boys...(190€ el grup- 20min.) 

 

 TALLER DE GINTONICS I COCTELERIA (16€/PERSONA): Inclou taller de com preparar un mojito, taller del 

“perfect serve” de diferents Gintònics Premium i taller de cocteleria 


