
Procediment per a la reserva:
Cal contactar per correu electrònic (escoladebambu@casaasia.es) indicant el dia i l’horari en què es voldria celebrar la festa i especificant les edats
del participants i, si és possible, el nombre. Com que cada trimestre se celebra una festa determinada, segons la data que es triï se celebrarà una festa
popular d’un país o d’un altre. Cal facilitar també el nom i els telèfons de la persona de contacte i responsable del grup que farà l’activitat.

escoladebambu@casaasia.es

Més informació:
Imma Llort, coordinadora de l’Escola de Bambú

Per a famílies i grups
d’amics i amigues

Voleu conèixer de primera mà com celebrem
les festes a diversos països d’Àsia?
Veniu a celebrar-les a Casa Àsia. Cada
trimestre celebrem una festa diferent amb
menjars, decoracions, danses i jocs tradi-
cionals de la Xina, l’Índia, el Pakistan, Bangla
Desh, l’Iran i el Japó.

Una idea original i fantàstica per oferir als
vostres fills, filles, néts i nétes en el seu
aniversari, per compartir amb la família i per
celebrar-ho amb una colla d’amics i amigues.
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Requisits:
· Les festes es faran a l’aula de l’Escola de
Bambú a la seu de Casa Àsia a Barcelona
(Diagonal, 373), especialment ambientada
per a cada festa.
 · L’activitat és per a grups tancats (mínim
12 i màxim 27 persones).

Preu per grup (independentment del nombre
de participants):
125 euros per la festa, i 3 euros més per per-
sona si es vol el berenar o l’esmorzar asiàtic.

· No podeu portar menjar o begudes de fora a l’activitat.
· Les festes són per a totes les edats, però caldrà saber
amb anterioritat les edats aproximades dels parti-
cipants per tal de poder adaptar la festa a l’edat del
grup.
· Les festes s’organitzaran els dies i horaris que es
concertin.

Animeu-vos!
Us hi esperem!


