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ENTRADA EXTRA: 12 EUROS 

BUFET LLIURE:
INFANTS (de 3 a 12 anys): 12 euros 
ADULTS: 18 euros 

dissabte diumenge
Obertura del parc
Animació al carrer. El professor i l’alumne més esbo-
jarrats són a la granja per convidar-nos a assistir a les 
seves classes “particulars”.
Esmorzar de xocolata desfeta amb coca.
Què mengen els animals salvatges? Amb el cuida-
dor d’animals salvatges més intrèpid, coneixeràs les 
curiositats d’aquests.

Animació. Tornem al cole! Acompanya el nostre 
professor a una classe magistral de cançons i jocs que 
et faran ballar i cantar sense parar!!!
Dinar. Bufet del Manreano.

Mercadet de productes de la casa. Podràs veure i 
comprar tots els productes del mas.
Ajuda el granger. Acompanya el granger més trempat, 
amb ell coneixeràs totes les tasques de la granja.
Tancament del parc
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JUNEDA (Les Garrigues) LLEIDA

Obertura del parc.
Ajuda el granger. Acompanya el granger més trempat, 
amb ell coneixeràs totes les tasques de la granja. 
Dinar. Bufet del Manreano.

Mercadet de productes de la Manreana. Podràs 
veure i comprar tots els productes del mas.
Jocs de fusta gegants. Gaudirem d’aquests jocs 
pensats per a tota la família.  
Berenar de xocolata desfeta amb coca.
Què mengen els animals salvatges? Amb el cuidador 
d’animals salvatges més intrèpid, coneixeràs les curiosi-
tats d’aquests.

Cucanyes. Acabarem la tarda amb alguns dels jocs de 
cucanyes més populars, en què els protagonistes sereu 
vosaltres.
Tancament del parc.

Tombs en poni. Et deixem un poni perquè pugueu passejar per la granja.
La granja al teu ritme. Podreu observar, donar menjar i gaudir dels animals 
de granja al vostre ritme.
Vimferri en silenci. Són animals salvatges i els agrada el silenci, podreu 
visitar-ho sols tot fixant-vos en les seves curiositats.

COORDENADES: 41º32’37.00’’ N - 0º46’13.65’’E
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