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 és un nou concepte d’oci molt prop de Cambrils i Salou.nou concepte d’oci molt prop de Cambrils i Salou.

Està situat en el nucli urbà de Vinyols i els Arcs, a 1,5km. del port  Vinyols i els Arcs, a 1,5km. del port  

i de la platja del Regueral de Cambrils.i de la platja del Regueral de Cambrils.

Instal·lacions 
            i localització

Comptem amb més de 10.000m10.000m22 d’instal·laciones d’instal·laciones,  

on a més dels escenaris de paintball,  escenaris de paintball,  

activitats Wipeout (Humor Amarillo) i camp  
activitats Wipeout (Humor Amarillo) i camp  

de Bubble Soccerde Bubble Soccer,  oferim una sèrie de serveis  

complementaris perquè la jornada  perquè la jornada  

d’activitats sigui perfecta.d’activitats sigui perfecta.

Les nostres activitats són perfectes per a adults en grups, aniversaris, comiats de solter/a, Team Building per a empreses, col·lectius, etc.

vista panoràmica
xtreme park
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Wipeout  Aquàtic

Xtreme Race

En una espectacular zona d’aigua de 25m. x 

6m. amb nombrosos obstacles, els jugadors han 
amb nombrosos obstacles, els jugadors han 

d’arribar al final sense haver-se caigut a l’aigua.
d’arribar al final sense haver-se caigut a l’aigua. 

La missió no és gens fàcil, i menys si l’equip 

contrari intenta evitar-ho llançant els elements 

que hi ha a l’exterior.

Competeix per relleus en el nostre circuit de 150m. de longitud amb  de 150m. de longitud amb  nombrosos obstaclesnombrosos obstacles de fang, pneumàtics, xarxa, palla gegants, etc.

Activitats
         Humor amarillo
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1. EliminadorWipeout

Activitats
         Humor amarillo

3. Super Tobogán       
    Aquàtic

4. Pista Xtreme

Es garanteixen un mínim de 5 
activitats de Wipeout i/o Team 

Building durant la jornada

2. Gladiadors

5. Esferes

Els jocs Wipeout són jocs competitius al més puro 

estilo Humor Amarillo Americà.Humor Amarillo Americà.

Els equips competeixen entre si en diferents proves 

que desafiaran les habilitats més extremes de cada 

participant.

Els jocs són tals com: “L’Eliminador”, “Lluita de 
Els jocs són tals com: “L’Eliminador”, “Lluita de 

Gladiadors”, “Super Tobogan Aquàtic”, “Wipeout”, 
Gladiadors”, “Super Tobogan Aquàtic”, “Wipeout”, 

“Paret d’escalada”, “Pista amaricana”, “Bunjee 
“Paret d’escalada”, “Pista amaricana”, “Bunjee 

Run”, etc..Run”, etc..
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El Team Building són activitats que fomenten fomenten 

el treball en equipel treball en equip per aconseguir un objectiu 

comú. Molt utilitzat per les empreses per  
Molt utilitzat per les empreses per  

millorar les relacions
millorar les relacions descarregant l’estrès

descarregant l’estrès 

d’una forma divertida i alegre, i apreciar les 

aptituds dels empleats.

El principal objectiu de Xtreme Maze és arribar fins al fi-arribar fins al fi-
nal del recorre-nal del recorre-
gut sense tocar gut sense tocar 
els rajos làserels rajos làser 
per desactivar per desactivar 

l’alarmal’alarma i acon-
seguir el premi.

En un camp de futbol de 30m. 
camp de futbol de 30m. 

x 15m.x 15m. de gespa natural, els 

jugadors, equipats amb boles boles 

inflables d’1,5m. de diàmetre
inflables d’1,5m. de diàmetre 

disputen un peculiar partit de 

futbol on els xocs entre si i xocs entre si i 

caigudes espectaculars estan 
caigudes espectaculars estan 

garantides.garantides.

Més activitats
Team Building Xtreme Maze 

1. Carrera de Skis

Bubble soccer

Paret d’escala

2. L’Eruga

Al nostre espai dedicat al Tem Building, els equips 

competeixen en activitats com a “carrera de  

skis”, “l’eruga” o “canal d’aigua” 
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Disposem de 2 escenaris de paintball 2 escenaris de paintball 

tematitzatstematitzats amb fusta, palla i obstacles 

urbans.

Tots dos escenaris són combinables 
Tots dos escenaris són combinables 

entre sientre si, per a una major jugabilitat amb 

grups nombrosos.

A partir de 7 anys podran practicar aquest esport  
A partir de 7 anys podran practicar aquest esport  

en les instal·lacions de Xtreme Park amb marcadoras 

infantils de Splatmaster de JT. 

Una manera segura i divertida per passar-ho molt bé!!!
Una manera segura i divertida per passar-ho molt bé!!!

Paintball &
         Paintball infantil

1. Paintball

2. Paintball infantil
escenaris dissenyats per jugadors amb 

gran experiència en aquest esport

paintball infantil

vista camp paintball
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Serveis
         adicionals

 Servei de bar Servei de bar amb terrassa exterior.
Asador Argentí, sempre amb la  Asador Argentí, sempre amb la  

millor carn de vedella i rostit a l’estil argentí.
millor carn de vedella i rostit a l’estil argentí.

 Zona de pícnicZona de pícnic (exclusiu per al  
servei de Bar i Asado).

 Vestuaris per a tots dos sexesVestuaris per a tots dos sexes.
DutxesDutxes interiors amb aigua calenta i guixetes.

Accés per a autobusos.Accés per a autobusos.

Pàrking.Pàrking.

zona terrassa bar i vesturaris

zona dutxesINTERIORS

Les nostres instal·lacions Les nostres instal·lacions 
                   de disposen de:
                   de disposen de:

SERVEI BAR
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Les nostres tarifes
Tarifes genèriquesTarifes genèriques

Tarifes infantilsTarifes infantils

activitat descripció pvp
PaintballPaintball Paintball amb 100 boles per persona. Duració aprox: 1,5 hores.Duració aprox: 1,5 hores. 25€

Circuito WipeoutCircuito Wipeout (Circuit de Wipeout segons estació de l’any). Duració aprox: 2 hores.Duració aprox: 2 hores. 30€
Paintball + WipeoutPaintball + Wipeout Duració aprox: 3,5 hores.Duració aprox: 3,5 hores. 52€

Bubble soccerBubble soccer
1 hora, fins a 8 boles1 hora, fins a 8 boles (poden participar més de 8 persones formant 

equips a manera de torneig).
210€ 
grup

Bubble soccerBubble soccer Afegint a una altra activitat. 8€

Rostit ArgentíRostit Argentí
Aperitius, amanides, barra lliure carn (crioll, costella, buit, entranya i 
molleja), pa, aigua, barra lliure de cervesa (només durant el menjar) i 

postres.
32€

Circuit Wipeout  Circuit Wipeout  
+ Rostit Argentí+ Rostit Argentí

(Circuit de Wipeout segons estació de l’any) + Aperitius, amanides, barra 
lliure carn (crioll, costella, buit, entranya i molleja), pa, aigua, barra 

lliure de cervesa (només durant el menjar) i postres.
57€

Pack XtremePack Xtreme PAINTBALL + WIPEOUT + ROSTIT ARGENTÍ + BUBBLE SOCCERPAINTBALL + WIPEOUT + ROSTIT ARGENTÍ + BUBBLE SOCCER 75€
La Torre de BabelLa Torre de Babel Activitat d’Escape Room d’una hora de durada. 22€
La Torre de BabelLa Torre de Babel Afegint a una altra activitat. 18€

activitat descripció pvp

Circuit WipeoutCircuit Wipeout Circuit de Wipeout segons estació de l’any. (Zona de pícnic inclosa). 24€

Paintball InfantilPaintball Infantil
Paintball amb 100 boles per persona. (Zona de pícnic inclosa). 

Duració aprox: 1,5 horesDuració aprox: 1,5 hores
20€

Wipeout + BerenarWipeout + Berenar Circuit de Wipeout segons estació de l’any + Berenar 31€

Circuit Wipeout hivern: 9 Activitats
Circuit Wipeout hivern: 9 Activitats

Team building (Esquis i Oruga), Esferes Wipeout, Elimininador, 

Gladiadors, Pista americana, Xtreme Maze, Escalador de paret i 

Xtreme Race (sense aigua).

Circuit Wipeout estiu: 10 Activitats
Circuit Wipeout estiu: 10 ActivitatsTeam building (Esquis i Oruga), Esferes Wipeout,  

Eliminador, Splah, Tsunami (en prova), Gladiadors, 
Tobogan amb lliscador, Wipeout aquàtic i Xtreme Race.

Condicions:Condicions: Preus per persona, imprescindible reserva prèvia, grup mínim 8 persones,

festes infantils > grup mínim 10 nens i nenes, no es podrà consumir beguda i menjar no adquirides 

en les nostres instal·lacions, recomanem portar vestit de bany i tovallola, és obligatori mantenir un 

comportament responsable i es reserva el dret d’admissió.

Condicions:Condicions: Preus per persona, imprescindible reserva prèvia, grup mínim 8 persones,

festes infantils > grup mínim 10 nens i nenes, no es podrà consumir beguda i menjar no adquirides 

en les nostres instal·lacions, recomanem portar vestit de bany i tovallola, és obligatori mantenir un 

comportament responsable i es reserva el dret d’admissió.


