
mITJA JORNADA BNY
ACTIVITAT A L’ESTANY DE BANYOLES

10:30 - 11:00 - Arribada + Сoffee-break*.

11:00 - 11:30 - Vestuaris.

11:30 - 13:30 - Iniciació al Dragon Boat:

 Briefing de l'activitat + Activitat Dragon Boat + Сompetició final   
 entre embarcacions + Lliurament de diplomes.

13:00 - 13:30 - Dutxes / Refrigeri**.

13:30 - 15:00 - Dinar***.

EMOTIONS

WWW.AGENDASPORTS.COM

Timing estàndard proposat: (Modificable en funció de les necessitats del client)

*Opcional: Pack Coffee Break/Berenar.
**Opcional: Pack Sunset.
***Opcional: Pack Dinar/Sopar.



Iniciació al Dragon Boat + Competició + Lliurament de diplomes:

 Grup d'entre 9 i 11pax: 35€/pax.

 Grup d’entre 18 i 22pax: 34€/pax.

 Grup d’entre 27 i 33pax: 33€/pax.

 Grup d’entre 38 i 44pax: 32€/pax.

 Grup a partir de 44pax: Preu a consultar.
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Preus i condicions:

Serveis Extra:

Pack MediCare: Assegurança accidents: 2,5€/ppax.

Pack Fresh: Ampolla d’aigua freda 50cl per participant: 1€/ppax.

Pack Sunset: Cervesa / Refrigeri a la terrassa després de l’activitat: 2€/ppax.

Pack Coffee Break / Berenar: 7€/ppax.

Pack Dinnar/Sopar: Consulta els nostres menús: 20€/ppax.

Pack Acompanyant: El cost de l‘entrada dins les instal·lacions del Club Natació Banyo-

les és de 5€/ppax.

Pack Relax: Gaudeix de la Platja del CNB després de l’activitat: 5€/ppax
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Es recomana portar roba d'esport i calçat que es pugui mullar: idealment roba 
de licra i escarpins.

Condicions de pagament:

Important:

Recomanacions i condicions de pagament:

50% en el moment de la reserva, el 50% restant s'abonarà contra factu-
ra màxim 24 hores abans de la realització de l'activitat al següent 
número de compte: ES84 2100 0023 4802 0068 6623

Aquest pressupost té una validesa de 15 dies des de la data de lliura-
ment.

Qualsevol servei no especificat en aquest pressupost es cotitza a part. 
Els preus no inclouen IVA.

Només s'accepten canvis en el nombre de persones participants, en 
els horaris de l'activitat i en els serveis extres fins a 48 horasantes de 
l'arribada del grup.

És obligatori que els participants siguin capaços de nedar.

Només s'acceptaran anul·lacions el mateix dia del servei si les condi-
cions meteorològiques impedeixen sortir a remar a l'aigua.


