Aquests packs inclouen l’allotjamen t a l’Illot Gran en règim de pensió
completa més una de les experiències que es descriuen a continuació. El
preu varia en funció de l’experiència escollida i són confirmats a l’hora de
realitzar la reserva.
En cas de voler contractar més d’una experiència en una mateixa estada
només cal que envieu un correu a reserves@illotgran.cat. Realitzem
diferents combinacions per fer de la vostra estada uns dies inoblidables!

Experiència

P.C. a l’Illot

Burricleta

40€

Parc d’aventura

40€

Segway

40€

Escaperoom

40€

Preu activitat
Des de

25€

65€

5€

45€

55€

95€

Des de
Des de

TOTAL

50€

10€**

*Preus base per adult. IVA inclòs .
** Preu per a grups de mínim 5 persones.
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BURRICLETA

Gaudeix d’una sortida diferent, contacta amb la natura i fes Enoturisme! Es tracta
de sortides en bicicleta elèctrica pels senders del Penedès.
Burricleta acosta les persones a la natura amb una vocació conciliadora,
divulgativa i contemplativa. Amb la bicicleta elèctrica es democratitza el seu ús a
tot tipus de persones: homes i dones, grans i petits, joves i adults, en família, en
grup o en parella, i en qualsevol moment de l'any, sense cap altra condició que
saber anar amb bicicleta.
I el més important: viatjant en burricleta t'ho passaràs molt bé! Prova una nova
forma de conèixer el paisatge, la història i la cultura del teu entorn. Respiraràs aire
pur, compartiràs moments irrepetibles amb els amics i amb la família, i, sobretot,
no et cansaràs!
Des de l’Illot Gran es poden fer diferents rutes per conèixer el paisatge i els pobles
de l’Alt Penedès. Existeix un gran ventall de rutes i camins per escollir. Us
proporcionen casc homologat, assegurança d'usuari, cadenat de seguretat i servei
d'assistència en ruta.
També teniu l’opció de realitzar altres experiències amb la Burricleta com ara
activitats eno-gastronòmiques, passeig entre vinyes, tast de vins a diferents
bodegues, etc. En cas de voler alguna d’aquestes experiències consulteu el seu
preu enviant un correu electrònic a reserves@illotgran.cat.
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PARC D’AVENTURA DE LES DEUS

Al Parc d’aventura de les Deus us ofereixen activitats per a tota la família, des del
més petit fins al més gran de la casa.
En un entorn on l’aigua presideix el paisatge us animen a provar les seves
activitats:

Pels més atrevits: tirolines, ponts penjats,
lianes, circuit acrobàtic pels arbres, circuit dins
el pèlag, i el més tècnic i el que els diferencia
dels altres parcs: circuits damunt les roques.

I per tothom: Zona de passeig, visita a les
grutes,

itineraris

per

d’orientació i àrea

dins

l’aigua,

infantil amb

el

circuits
circuit

del Petit Aventurer, gatera -laberint i boulder.

Els preus d’aquesta experiència varien en funció del tipus d’activitat i de la durada
d’aquesta. Consulta els diferents preus enviant

un correu electrònic a

reserves@illotgran.cat
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SEGWAY

Passeja entre vinyes d'una manera fàcil i
divertida, fes una ruta amb Segway.
El Segway

és

un vehicle de

transport

lleuger, giroscòpic, elèctric, de dues rodes i
auto-balancejat. Un transport apte per

totes

les edats on no cal cap condició prèvia per
utilitzar-lo.

Des de l’Illot Gran us preparem una ruta d’unes 2 hores per descobrir l’entorn i
gaudir en família o amics d’una experiència increïble.
També teniu l’opció de fer altres tipus d’activitats amb els Segways com ara una
gimcana amb un circuit o un tour amb visita a unes caves inclosa (duració total de
3 hores). Si esteu interessants en alguna d’aquestes dues opcions demaneu tota la
informació i preus enviant un correu a reserves@illotgran.cat.
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ESCAPE ROOM: CAN BRUNA

Can Bruna és una casa molt particular. Rústica. Encantadora. Misteriosa.
Can Bruna és una sala d’escapisme, un espai
ambientat en un tema, on tota la decoració i el
teixit de la trama estan subjectes al tema base,
ben diferent entre els jocs existents. S’ha
d’aconseguir sortir d’una sala abans de que
finalitzi el temps, 60 minuts. Han de ser
capaços de superar les proves d’intel·ligència i
destresa escampades per tots els racons per
tal d’obrir la porta de sortida.
Sempre hi ha un responsable de la sala que es comunica amb el grup de jugadors
des de fora fent ús de sistemes diferents segons la sala, per tal de donar un cop de
mà enviant pistes i també per resoldre dubtes que entre els jugadors vagin sorgint.

L’objectiu és superar els reptes gràcies a la cooperació
entre

els

jugadors

participants.

És

una

activitat

cooperativa i no pas competitiva, ideal per a reforçar
vincles positius entre colles d’amics, famílies i companys
de feina.

L’activitat és per adults o adolescents a partir de 14 anys. Els grups poden ser de 2
a 6 persones. El cost de l’activitat varia en cas de ser grups inferiors a 5
participants.
La durada de l’activitat és de 90 minuts.
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