VINE A CELEBRAR LA TEVA FESTA D' ANIVERSARI
AL MUSEU DE LA XOCOLATA!

INFORMACIÓ BÀSICA

Durada: 2h aprox.
Grups: mín. 15 persones – màx. 25 persones
(edats: de 4 a 12 anys).
Preu:
• Opció A: 17.00 € /pax
(amb xocolata i melindros o pastís de xocolata)
• Opció B: 19.15 € /pax
(amb pastís amb la fotografia del nen/a)
ACTIVITATS

Visita dramatitzada: Es fa una visita guiada de 45
minuts pel museu, adequada a l’edat dels nens/es de la
festa: la Xispeta de Cacau pot guiar als més petits,
explicant les seves històries i llegendes, es poden
aprendre els secrets de la xocolata seguint un joc de
pistes per tot el recinte...

Taller de xocolata: Els nens/es acompanyats per la
pastissera, es dirigeixen a l’obrador del museu i
realitzen un taller on faran servir les dues
tècniques bàsiques a l’hora de treballar la xocolata:
l’utilització de motlles (fan una figureta de xocolata)
i la rotulació (fan un dibuix amb xocolata desfeta).
La durada és de 45 minuts.
Berenar: el berenar consisteix en pastís (serigrafiat
o no) o bé, xocolata calenta amb melindros.
La durada és de 30 minuts.

PROPOSTA DE DEGUSTACIÓ OPCIONAL
PELS ACOMPANYANTS

El Museu de la Xocolata ofereix un servei addicional
i opcional de berenar o esmorzar per als
acompanyats a la festa d'aniversari. Podeu escollir
una d'aquestes tres opcions:

1. Opció Salat
Xapata formatge
Xapata pernil dolç
Xapata pernil salat
Xapata llonganissa
Cava i refrescos
Preu: 14 € per pax (mínim de 15 persones)
2. Opció Dolç
Brownie xocolata
Muffin
Sàcher
Assortiment de xocolata amb fruits secs
Cava i refrescos
Preu: 11 € per pax (mínim de 15 persones)
3. Opció esmorzar/berenar clàssic
Xocolata gran
4 melindros
Preu: 5.50 € per pax (mínim de 15 persones)
Aquest berenar/esmorzar es farà en una aula apart dels nens/es.
Es podrà disposar de l’aula tot el temps que duri la festa.
S’acompanyarà als assistents a la sala, un cop hagin començat els
nens/es.
En el cas de que es comenci la festa amb l’esmorzar, esperarem
que els pares/mares dels nens/es que fan anys acabin de fer les
fotografies pertinents, per pujar tots junts a l’aula assignada.

NORMATIVA DEL MUSEU

• Els pares dels infants no podran assistir a les activitats de la
festa. Només es permetrà l’accés durant el berenar o esmorzar als
pares del nen o nena què celebra l’aniversari. Per a esperar-se,
deixem a la seva disposició les instal•lacions del propi museu,
botiga-cafeteria o bé el pati interior.
• Pel què fa a la beguda, només va inclosa l’aigua. Tot producte o
servei addicional es cobrarà apart.
• El contingut del berenar s’haurà de notificar amb antelació. En
el cas de triar un pastís amb fotografia, aquesta s’ha d’enviar una
setmana abans. En el cas d’haver algun participant amb
intoleràncies o al•lèrgies, també s’ha de notificar uns 3 o 4 dies
abans, per poder assegurar la preparació d’alguna cosa especial.
• El Museu de la Xocolata tanca puntualment les seves portes a les
19:00h. Així doncs, es prega puntualitat en els horaris de les
activitats que tinguin reservades. Després, poden estar al pati
interior el temps que creguin oportú, fins el tancament total del
recinte.
• En el cas de no arribar al mínim establert (15 nens), caldrà
realitzar el pagament de la diferència de les places.
* Cal realitzar una paga i senyal del 30% de l’import total de la
Festa Aniversari mitjançant transferència indicant el nº de
reserva.

