
 

Telf.: 93 878 75 87 | www.illotgran.cat | reserves@illotgran.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Telf.: 93 878 75 87 | www.illotgran.cat | reserves@illotgran.cat 

Uns dies plens d’activitats i màgia dels que tornareu a casa amb un nou amic 

molt especial,el Tió, que trobareu entre les vinyes del Penedès amb un 

missatge personalitzat i molt especial per cada família!! 

Una experiència familiar plena de màgia i il·lusions, on els més petits 

seran els protagonistes! 
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Hora DISSABTE 5 DIUMENGE  6 DILLUNS 7 DIMARTS 8 

8:00 

 

Bon dia 

9:00 Esmorzar 

10:00 
Caçations al Penedès 

Una experiència màgica 

Un dia a Vilafranca 

Visita a la casa de la Festa 

Major i Passejada per la 

Vila 

Excursió entre vinyes o 

 

Un mar d'emocions en 

Burricleta! *suplement 

13:00 DINAR 

14:30 JOCS DINÀMICS AMB ELS MONITORS (temps d’esbarjo) 

15:00 
La casa del Gegant – 

Fem Cabanes al Bosc! 

Gimcana d'Aventura 

En forma amb el Gegant! 
Comiat de les Famílies 

16:00 Taller de Coca 

Taller de Tionets i Postals 

de Nadal 

Preparem l'espai de la 

Festa - Decoració! 

 

Horari de les activitats 

amb monitors 

Horari de les activitats 

amb pares 

17:00 

Arribada a la instal·lació 

Rebuda de l’equip de 

monitors - Jocs de 

Presentació 

Berenar 

18:00 

 

Descoberta de la Casa... 

Trobem les peces XXXL del 

gegant Ferran! TEMPS EN FAMÍLIA 

descans, dutxes, passejades 

19:00 

TEMPS EN FAMÍLIA 

descans, dutxes, 

passejades 

20:30 
Sopar Sopar de Gala 

21:00 

El Joc de Nit 

A la Recerca de les 

Estrelles del Cel! 

El conte del Gegant 

Ferran! 

Una nit màgica! 

La Festa del Gegant 

Ballem al ritme de la 

Música! 

22:30 Final de l’activitat i Bona nit! 

 

Els responsables de les activitats es reserven el dret de poder modificar l’ordre, dividir el grup o 

substituir alguna activitat per raons externes, com per exemple el clima o de funcionament. 


