Propostes de Serveis Adicionals
2022

Informació i Reserves: 93 222 60 06 (extensió Convencions) o 673.770.204
convencions.ateneaport@cityhotels.es

– www.hotelateneaport.com

- Visites concertades

- ESPECTACLE DE MÀGIA
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 micròfon, 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!
Espectacle familiar de 1 hora de durada aproximadament.
Fins a 50 persones aproximadament.
Preu: des de 399€

- KARAOKE
Demostreu les vostres dots d’artista.
Equip de so de darrera generació amb dues caixes, micròfons professionals.
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: 787€

- 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. Servei de 2 hores.
Preu: 425€

- FOTOMATÓN

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: 436€, 1.30 hora / 545€, 2 hores
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- 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: des de 270€

- PHOTOCALL “Enjoy the party”
Immortalitza la teva vetllada amb un photocall elegant i divertit. Amb atrezzo per donar un toc diferente
a les teves fotos.
Preu: 160€

- ANIMACIÓ INFANTIL
Animació durant 1 hora amb música, jocs, ball, globoflèxia.
Preu: 436€

- DISCOTECA
Servei professional de DJ que amenitzarà el vostre àpat (entrada, presentació de plats i pastís etc.) i 2
hores de ball posterior.
Servei personalitzat.
Preu: 700€

- DISCOTECA INFANTIL amb 2 animadors
Música i coreografies enfocades als més petits, temes actuals i tipus Cantajuegos.
1.30 hores durada
Preu: 726€
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- PACK DE GLOBUS DECORATIUS
30 Globus d’heli de diferents tonalitats distribuïts per la sala + 1 centre de globus.
Preu: 182€
Consultar pressupost per decoracions especials.

- SERVEI DE MONITORATGE PER CELEBRACIONS
Servei ofert per monitores/monitors uniformats, professionals en el tracte amb els més petits.
Posa un toc especial a la vostra celebració i permet als adults gaudir amb calma de l’esdeveniment.
Aquest servei inclou tot el material necessari per el desenvolupament de l’activitat.
No inclou el menú dels monitors, en cas que per horari sigui necessari, i que anirà a càrrec dels contractants.

- MONITOR/A INFANTIL
55,00 €/hora/cangur
A PARTIR DE 4 HORES: 43 €/hora/cangur (preu aplicable a partir de la quarta hora)
- MONITORA INFANTIL AMB DISFRESA DE MINNIE
Suplement de 25,00€
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- JOCS MUSICALS

_______________

____________________________267,00€

1.30 hores de balls, coreografies, jocs amb música i molta diversió!!!
Equip de so i altaveu inclosos.

Pantalla i projector

72.50€

Servei addicional per pel·lícules, dibuixos animats…

- CHILL OUT INFANTIL ____________________________________________________

97,00€

Espai de relax , inclou catifes i coixins variats.

- CINEMA INFANTIL I CHILL OUT

____________________________________________________ 146,00€

Gaudeix d’un espai de relax i cinema.
Inclou catifes, coixins, projector i pantalla.
La durada d’aquest servei és de 1 a 3 hores (tarifa plana).
Tot el material utilitzat és en règim de lloguer i serà enretirat un cop finalitzi l’esdeveniment.
Si només es volgués contractar el Chill Out sense monitores, es deixaria un depòsit en efectiu igual a l’import del servei, que seria retornat un cop confirmat
el bon estat de tot el material.

- CHILL OUT CAMPAMENT TIPI_____________________________________________290,00€
4 tipis d’alta qualitat, coixins, catifes, pelutxos, taula estil palet, llums, caixa rètol amb llum, decoració y
jocs variats.
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Tot el material utilitzat és en règim de lloguer i serà enretirat un cop finalitzi l’esdeveniment.
Si només es volgués contractar el Chill Out sense monitores, es deixaria un depòsit en efectiu igual a l’import del servei, que seria retornat un cop confirmat
el bon estat de tot el material.

- CERIMÒNIA CIVIL

850,00€

Celebreu a les nostres instal·lacions la vostra cerimònia civil simulada.
La nostra oficiant farà del vostre dia un dia inoblidable, amb una cerimònia personalitzada per vosaltres i
els vostres convidats.
Aquest preu inclou el muntatge de l’espai amb cadires, catifa vermella, tècnic de so i decoració floral (2
centres florals).
En el cas que la vostra cerimònia sigui oficiada per algú del vostre entorn, us oferim el Servei d’Assessoria de la nostra Oficiant (servei
de 90 minuts online), amb el que ajudarà al vostre oficiant a donar forma a la cerimònia, parlar del protocol, fer un guió i posar ordre
a les idees, amb el posterior seguiment.

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