
Realitzem esdeveniments privats a sol·licitud 
dels nostres clients. Algunes de les 
celebracions que organitzem són festes 
d’aniversari, comiats de solter/a, activitats de 
teambuilding… Per a qualsevol altre tipus de 
festa realitzar la petició a través de correu 
electrònic: bienvenidos@magic-world.es. 
 
 

 
- 3 hores de duració 
 

PAQUET BÀSIC: 200€ fins a 10 nens/nenes (a partir 

de 10, 12€/nen o nena) 
- Un treballador del museu durant tot el servei 
- 1,5 hores de visita al museu 
- Accés a la sala de festes privada 
- Decoració de la sala 
- 1 beguda per infant (suc, aigua, batut, 
refresc, etc.) 
- Berenar (bocates de tipus variats, galetetes 
salades, patates, olives, etc.)  
- Recopilatori d’imatges de la festa, les quals 
s’enviaran per correu electrònic  

              
 
 

PAQUET PREMIUM: 250€ por fins a 10 nens/nenes 

(a partir de 10, 13€/nen o nena) 
- Tot el contingut del paquet bàsic 
- Pinyata 
- Pastís 
 

PAQUET TOT INCLÒS: preu variable 

- Tot el contingut del paquet avançat 
- Vídeo 
 
Altres serveis que també es poden contractar 
a part: 
- Samarretes personalitzades– 20€/unitat, 
15€/unitat a partir de 10

 
 

11€/persona 
- 1,5 hores de visita al museu  
- Recopilatori d’imatges de la festa, les quals 
s’enviaran per correu electrònic  
 
Altres serveis que també es poden contractar 
a part: 
- Vídeo – depèn de la duració i de la qualitat 
- Samarretes personalitzades– 20€/unitat, 
15€/unitat a partir de 10 
 

 15€/persona 
- 3 hores de duració 
- 1,5 hores de visita al museu 
- Accés a la sala privada 
- Projector per a possible meeting 
- Begudes i aperitius 
- Recopilatori d’imatges de la festa, les quals 
s’enviaran per correu electrònic 
- Vídeo – depèn de la duració i de la qualitat 
- Samarretes personalitzades – 20€/unitat, 
15€/unitat a partir de 10

 

El nostre projecte, Museu Magic World, és idoni per a nens i nenes d’entre 4 i 11 anys. Com bé va dir 
una professora qui va visitar el recinte, “en aquest museu es mouen totes les emocions”. Considerem 
important que a tals edats s’estimuli la imaginació a través d’activitats com les oferides a Museu 
Magic World. 
En tractar-se d’un museu interactiu on l’objectiu final és fer-se fotografies als diferents escenaris, 
creiem que aquest és idoni per les etapes des de 1r fins a 6è de primària. 
La duració de la visita pot ser d’una hora i mitja o fins i tot de dues hores.  
Pel que fa als preus, per centres educatius les quotes serien les següents: 

- Grups de fins a 10 persones: 9€ per persona 

- Grups de 11 a 20 persones: 8€ per persona 

- Grups de 21 persones o més: 7€ per persona 
*Els professors acompanyants no paguen entrada. 
 


