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El planetari mòbil és una cúpula inflable on 
es projecten imatges i sons en 360º. 

Conforma una experiència lúdica educativa que 
apropa la màgia i sensacions de l’astronomia a 
totes les edats al vostre hotel, resort o casa rural.

Comptem amb una vintena de projeccions amb 
resolució 4K, en diferents idiomes i comentades 
en viu, per a totes les edats i interessos. Veureu 
una mostra de l’experiència amb el planetari al 
nostre canal de YouTube. 

EL PLANETARI

Veure vídeo

https://www.youtube.com/@celobertplanetari
https://www.youtube.com/watch?v=sc8lrsraLrM
https://www.youtube.com/watch?v=sc8lrsraLrM


ASPECTES TÈCNICS

2,8 metres d’alçada

6 metres de diàmetre

Capacitat: 20-25 persones

Accessibilitat per a tothom

Instal·lació segura i assegurança 

de responsabilitat civil

Poc vent

Presa de corrent 220~230 volts i 

3.000 watts mínim

Preferiblement en un interior

Terreny pla (si és de sorra

s’ha de comunicar)

Ombra i sense humitat
Muntatge 1h abans d’iniciar les 

activitats

Temps desmuntatge: 45 min

EL PLANETARI



EL PLANETARI

PLANETARI
370€/2h
Sessions d’entre 10 i 20 minuts per grup.
Dos tècnics dinamitzadors.
Descomptes si es contracta el planetari més d’un dia. 
Més descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres 
serveis.

Preus sense IVA (21%).

Fora de Catalunya el cost s’incrementa en 50€+IVA per cada 100km. 



Les sessions al planetari es poden 
complementar amb la carpa astronòmica.

Aquest espai, amb experiments interactius, ajuda 
a despertar la curiositat dels participants abans 
d’entrar al planetari i els amenitza l’espera.

També compta amb una mostra de meteorits reals, 
una exposició fotogràfica i en vídeo d’elements 
galàctics amb imatges reals de la NASA i diverses 
maquetes de satèl·lits i coets històrics.

LA CARPA ASTRONÒMICA



LA CARPA ASTRONÒMICA

CARPA
150€/2h
Inclou l’acompanyament d’una persona dinamitzant l’espai.
Com a complement del planetari.  
Descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres 
serveis.

Preus sense IVA (21%).

Fora de Catalunya el cost s’incrementa en 50€+IVA per cada 100km. 



Observacions noctures i diürnes per a totes 
les edats

De dia tothom podrà contemplar el Sol amb filtres 
especials.  

De nit ens orientarem situant les principals 
constel·lacions visibles amb l’ajuda del i 
observarem alguns elements, com planetes i 
sistemes estel·lars. 

Disposem d’una alternativa per dies que no ens 
acompanyi la meteorologia, pregunta’ns sense 
compromís!

EL TELESCOPI



EL TELESCOPI

ACTIVITAT AMB TELESCOPI
350€/1h
Descomptes a consultar si es contracta juntament amb altres 
serveis.

Preus sense IVA (21%).

Fora de Catalunya el cost s’incrementa en 50€+IVA per cada 100km. 



QUI SOM
Cel Obert som una empresa 
familiar dedicada a la 
divulgació científica. Creem 
experiències originals, 
didàctiques i divertides per a 
totes les edats.

Ens apassiona el que fem i des 
de fa 10 anys ens superem dia 
a dia per gaudir de l’astronomia 
amb vosaltres. 
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https://celobert.net/
https://www.facebook.com/CelObertPlanetari
https://www.youtube.com/@celobertplanetari
http://celobertplanetari.blogspot.com.es/
https://twitter.com/CelOberCiencia
https://www.instagram.com/celobertplanetari/
http://info@www.celobert.net
tel:+34659816829
http://info@www.celobert.net
tel:+34659816829

