PROPOSTES 2018
- CARLES MAG (ESPECTACLE “STAR SHOW”)
Espectacle familiar d’1 hora de durada. Elegant i divertida posada en escena,
juntament amb la màgia visual i participativa, on petits i grans quedaran
fascinats.
Consta d’equip de so i micro, per en moments donats acompanyar l’espectacle
de música per fer-ho encara més màgic i espectacular!
Efectes de màgia sorprenents, homenatjarà al protagonista de la festa i tindrà
una sorpresa final per tothom!
Preu: 505€

- MAG STIGMAN (ESPECTACLE “FABULÓS”)
Espectacle de màgia amb molts efectes màgics, música, coreografies,
malabars i sobretot, molta participació dels nens, especialment del protagonista
de la festa i dels seus familiars i amics.
Molt dinàmic i entretingut, durant 1 hora ho passareu d’allò més bé i podreu
acabar ballant tots una cançó com a final de festa!
https://www.youtube.com/watch?v=FOTcvDTZ0Lg
(vídeo demostració, no pertany a l’espectacle esmentat)
Preu: 519€

- SERGI MÀGIA (ESPECTACLE “ARES”)
Espectacle d’1 hora, ple de sorpreses, efectes i molt dinàmic per els més petits.
https://www.youtube.com/watch?v=srDdE9Bqq6o
(vídeo demostració, no pertany a l’espectacle esmentat)
Preu: 506€

- KARAOKE:
Demostreu les vostres dots d’artista.
Equipo de so de darrera generació amb dues caixes, micròfons professionals
Dos tècnics.
Pantalla LCD (una de 32” per els “espectadors” i una altra més petita per “els
artistes”), equip de so, llums, màquina de fum i un gran llistat de cançons
perquè tothom es pugui sentir una gran estrella! Durada 2 hores.
Preu: 786,50€ / Opció amb pantalla i projector 907.50.€

- MIQUELET
És un clown imprevisible, juganer, poètic, elegant i còmic que li agrada jugar
amb el públic buscant emocions i somriures.
Amb una cadira i una maleta presenta en “Miquelet”. De la seva maleta
apareixen en “Bobo” i en “Pipo”, números de màgia absurda, una moto
invisible, hipnosis, una galleda plena d’aigua... tota una sèrie de “pallassades” i
accions que configuren un espectacle original i amb molt de ritme, on
l’espectador amb la seva participació compartirà amb el pallasso moments
plens de màgia, il·lusió i molt humor. 1 hora.
Preu: 399€

- PERSONATGES INFANTILS
Pato Donald, Minnie, Mickey, Bob Esponja, Pluto, Kitty, Peppa Pig i un llarg
nombre de personatges caracteritzats.
Aquest servei és ideal per fer la presentació del pastís i una sessió de fotos
amb el personatge i els vostres convidats (durada 30 minuts).
Preu: 1 personatge 266€

- CAMBRER FALS
Amenitza el teu banquet amb un cambrer fals que farà riure als teus convidats
amb la seva sorprenent aparició. Riures garantits per grans i petits. 2 Hores.
Preu: 385€

- FOTOMATÓN COMUNIONS: Tindreu la màquina per vosaltres (normalment
a partir del pastís), per fer totes les fotos i vídeos que vulgueu.
Inclou: màquina, monitor, atrezzo, àlbum de signatures, pendrive amb les
fotografies i vídeos que s’hagin fet.
Preu: 435.60€ 1 hora

/

544.50€ 2 hores

- MAGS MÀGICS: especialistes en actuacions de mags, diferents propostes i
preus, totes molt professionals, divertides i participatives .
Preu: a partir de 400€ (segons disponibilitat).

- PHOTOCALL: Atrezzo (complements, decoració, marcs…) i estructura de
fons per immortalitzar amb els vostres Smartphones o càmeres el moment,
d’una forma divertida i original. No inclou càmeres.
Preu: 242€

- ANIMACIÓ: Animació durant 1 hora amb música, jocs, ball, globoflexia.
Preu: 399€

- MONITORES: 42,35 €/hora/monitora.
Servei mínim 3 hores. A partir de la quarta hora: 30,25 €/hora/monitora.
Inclou uniforme, SS i RC i material per activitats i jocs.

- DISCOTECA: servei professional de DJ que amenitzarà el vostre àpat
(entrada, presentació de plats i pastís etc.) i 2.30 hores de ball posterior.
Servei personalitzat.
Preu: 600€

- DISCOTECA amb 2 Animadors: discoteca amb 2 animadors.
Temes actuals, on es farà participar a grans i petits. Animació, coreografies i
diversió assegurades.
Servei de 2 hores.
Preu: 726€

- DISCOTECA infantil amb 2 animadors: discoteca amb 2 animadors.
Música i coreografies enfocades als més petits, temes actuals i tipus
Cantajuegos.
1.30 hores durada
Preu: 544.50€

Preus amb 21% d’IVA inclòs.
Tots els serveis són oferts per professionals amb assegurances i
llicències vigents, SGAE... requisit indispensables per poder actuar a les
nostres instal·lacions.

Centres de taula i decoració amb globus

Centre amb 4 globus

_____________________________30,25 €/u

Centre amb globus interior ____________________________36,30 €/u
Ram amb heli des de terra _____________________________ 32,67€/u
Cadira amb tul i globus petits _____________________4,84€/per cadira
Globus amb heli i pes__________________________________3,03€/u
Pack Especial 4 centres amb globus interior + 4 rams de peu___290,40€
Consultar pressupost per decoracions especials.

SERVEIS ADICIONALS A LES CELEBRACIONS:


Servei de DJ professional amenització i ball de 2,30 hores: 600,00 €



Servei de canó de projecció i pantalla: 60,00 €



Minutes personalitzades des de 0,75 € per persona



Barra de begudes a partir de 8€ per consumició



Lloguer de sala hores extres / serveis externs: 150 €/h



Tots els preus són amb impostos inclosos



Decoració amb globus: Consultar preus



Cànon fotògraf banquets fins a 70 pax: 80,00€



Cànon fotògraf resta banquets: 150,00€



L'hotel Atenea Port Mataró * * * * , és l'administrador - gestor únic dels
serveis de les sales.



Disposem d'un ampli ventall de serveis d'animació tant per a adults com per
a nens ; fotògrafs , audiovisuals i qualsevol servei relatiu a les celebracions.



Consulteu pressupost o informació sense compromís .



No s'admet cap servei extern que no sigui contractat per l'hotel , a excepció
del servei de fotografia , sempre que es compleixi amb el pagament del
cànon corresponent i amb el comprovant de serveis professionals.



No s'admet l'accés ni consum d'aliments o begudes externes a l'hotel.



L'Hotel es reserva el Dret d'Admissió dins dels límits establerts per la
Normativa d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives i altra normativa
vigent.

Informació i Reserves: 93 222 60 06 ó convencions.ateneaport@cityhotels.es – www.hotelateneaport.com - Visites concertades -

