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Możesz wybrać się w bajkowy świat i zorganizować u nas wspaniałe przyjęcie. Nasza salka
urodzinowa swoją aranżacją przypomina bajkowy świat Jasia i Małgosi.
Urodziny Twojego dziecka to wyjątkowy czas, aby go umilić: wystrój lokalu, dekoracje, stroje
oraz menu wprowadzają dzieci w gorącą atmosferę i stworzą niezapomniany klimat!
Dla uczestników urodzin dysponujemy dedykowaną konstrukcją zabawową. Urodziny każdego
dziecka są wielkim przeżyciem.

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ, ZAREZERWUJ TERMIN,
A MY SIĘ WSZYSTKIM ZAJMIEMY!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty urodzinowej

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA!

Od poniedziałku do czwartku grupa powinna składać się
z min. 6 dzieci, a od piątku do niedzieli i w święta z min. 8.
Bawić możecie się sami lub z Animatorem, który przygotuje
i poprowadzi imprezę z programem dostosowanym do wieku oraz potrzeb dzieci.

Wersja standard

2 godziny przyjęcia

-20 ZŁ OD dziecka (poniedziałek-czwartek)
-25 zł od dziecka (piątek-niedziela)
-Standardowa zastawa
(kolorowy talerzyk, kubeczek, widelczyk i biała serwetka)
-Usługa gastronomiczna -5zł od dziecka
(paluszki, kruche ciasteczka, chipsy, 2 litry soku lub coca-coli, szampan)

GRATIS- standardowa zastawa, kawa/herbata dla rodzica
Wersja kolorowa 2 godziny przyjęcia
-28 ZŁ OD dziecka (poniedziałek-czwartek)
-33 zł od dziecka (piątek-niedziela)

solenizant gratis!

-Kolorowa zastawa
(kolorowy talerzyk, kubeczek, widelczyk, serwetka oraz obrus)
-Usługa gastronomiczna -8zł od dziecka
(paluszki, kruche ciasteczka, chipsy, delicje, soczek z rurką dla każdego dziecka,2 litry soku lub coca-coli, szampan)

GRATIS- kolorowa zastawa, prezent dla każdego dziecka, kawa/herbata dla
rodzica
Wersja bajkowa

2 godziny przyjęcia

-33 ZŁ OD dziecka (poniedziałek-czwartek)
-35 zł od dziecka (piątek-niedziela)

solenizant gratis!

-Bajkowa zastawa przygotowana pod wybrany motyw solenizanta
(bajkowy motyw talerzyka, kubeczka, widelczyk, serwetek oraz obrusu)
-Usługa gastronomiczna -10zł od dziecka
(paluszki, słonecznik, pestki dyni, delicje, mieszanka krakowska, batonik zbożowy oraz soczek z rurką dla
każdego dziecka, 2 litry soku lub coca-coli, szampan)

gratis -bajkowa zastawa, dyskoteka pod gwieździstym niebem, interaktywna, podłoga, prezent dla
każdego dziecka,kawa/herbata dla rodzica

dodatkowo:

-balonik (bajkowa postać) – 5zł/sztuka
-piniata z cukierkami- 50zł/ 10-15 uczestników
- 60zł/ 16-20 uczestników
-bajkowa piniata -50zł (pusta)
-dodatkowa godzina 30% taniej na bilet wstępu -7zł/9 dziecko
-zabawy z animatorem -50zł/h
-malowanie twarzy – 4zł/dziecko
-dodatkowa zastawa dla rodzica (serwetka,talerzyk,widelczyk kubek) -1,50 sztuka

PROPONOWANE MOTYWY NA WERSJE BAJKOWĄ:
-Scooby doo
-Myszka Miki i przyjaciele
-Masza i niedźwiedź
-Świnka Peppa
-Pszczółka Maja
-Księżniczki Disneya
-Elza z krainy lodu
-tomek i przyjaciele
- Happy Birthday

-Spider Man
-Blaze i Megamaszyny
-Piłka nożna
-Zygzak Mcqueen
-Kubuś Puchatek
-Dinozaury
-Lego
-Psi patrol
-Kucyki (konie)
-Zwierzątka (lew, żyrafa, słoń, małpka itp)

