
De dimarts a dijous 9 €

Divendres 10 €

Dissabtes, diumenges i festius 11 €

Dissabtes, diumenges matí  10,50 €

Més de 15 nens (de dimarts a dijous) 6,5 €
(Si falta un sol nen 9 €)

Accés al parc
Regal per a l’amfitrió
Invitacions d’aniversari
Un deliciós menú 
Un exquisit pastís d’aniversari
Mínim 7 nens per festa
De 2 a 10 anys o fins a 1,45 m. d’alçada

Vine a jugar!Vine a jugar!
De dimarts a dijous (laborables) 1 hora, 4 €
La segona hora, fraccionada
Divendres, dissabtes, diumenges, 
festius i vigílies, 1 hora 4,50 €
La segona hora, fraccionada

Preus i horaris matinals especials per
a grups escolars de dilluns a divendres

Celebra la teva 

Parc
 temàtic

 infantil
Parc
 temàtic

 infantil

És obligatori
l’ús de mitjons

És obligatori
l’ús de mitjons

festa d’aniversari!

AbonamentsAbonaments

6 hores
12 hores
20 hores

21€
36€
55€

Gaudeix i diverteix-te



NormativaNormativa

HorariHorari

Parc
 temàtic

 infantilParc
 temàtic

 infantil
• És obligatori confirmar 24 h. abans de la festa el nombre 

d’assistents; en cas contrari,  l’empresa cobrarà el número 
de nens concertats el dia de la reserva.

• Per realitzar la reserva, serà necessari deixar una paga i senyal de 30 €.

• En cas d’aplaçar la festa, la fiança es mantindrà, i en cas d’anul·lar-la, es perdrà (màxim 
30 dies).

• L’empresa es reserva el dret d’admissió.

• L’alçada màxima per entrar a les instal·lacions serà de 1,45 m (màxim 10 anys).

• Les monitores del parc tenen la tasca de vigilar i controlar el bon funcionament  de la 
instal·lació i el bon comportament dels nens a nivell general, no individualitzat.

• No es permet entrar al parc amb aliments i begudes.

Av. d’Europa, 41
17300 - Blanes (Girona)
Tel. 972 33 62 66
www.bowlingcenterblanes.com
info@bowlingcenterblanes.com

De dimarts a divendres,
de 17.00 a 21.00 h

Dissabtes i diumenges tarda,
de 16.30 a 21.00 h

Dissabtes i diumenges matí,
d’11.00 a 14.00 h

(horari orientatiu segons temporada)


