OFERTA
URODZINOWA
DLA DZIECI W WIEKU 1-7 LAT

550zł - gdy grupa liczy do 8 dzieci

CENA ZAWIERA:

każde kolejne dziecko powyżej ośmiu:
+50zł
Maksymalna liczba dzieci: 25

2h zabawy w bawialni
oddzielna salka urodzinowa dla dzieci
zdrowy poczęstunek dla dzieci (ciasteczka owsiane, owoce
świeże 3 rodzaje, słupki warzywne, galaretki w słoiczkach,
chrupki kukurydziane, herbatniki, popcorn, paluszki, woda i
soki)
woda dla rodziców
dekoracja salki urodzinowej (piękna, leśna girlanda,
drewniany napis z nazwą uroczystości oraz imieniem dziecka,
dziecięca zastawa stołowa)
serwowanie tortu (zakupionego w Anse lub własnego (tortowe
50zł))
upominek dla jubilata/jubilatki
miejsca siedzące dla opiekunów w części kawiarnianej (po
jednym
do
każdego
dziecka
(+rodzice
jubilata/tki)
*ograniczenie nie obowiązuje, jeśli z oferty dodatkowej
zostanie wybrany poczęstunek dla dorosłych lub kawiarnia
zostanie wynajęta na wyłączność)
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OPCJE DODATKOWE:
Poczęstunek dla rodziców (szczegóły w osobnej ofercie)
Możliwość zamówienia tortu (opcje do wyboru w ankiecie
urodzinowej) od 250zł
Animacje (zabawy do indywidualnego ustalenia, w zależności od
upodobań oraz wieku dzieci)
dla urodzin do 10 dzieci 250zł/1h ; 350zł/2h
dla urodzin 11-15 dzieci 300zł/1h ; 400zł/2h
dla urodzin 16-20 dzieci 350zł/1h ; 450zł/2h
dla urodzin powyżej 20 dzieci (2 animatorów) 450zł/1h ; 600zł/2h
Dodatkowo (tylko z animatorem):
Malowanie buziek 80zł
Pokaz giga baniek 80zł
Brokatowe tatuaże 130zł
Balon z helem „cyferka” – 55zł
Profesjonalne dekoracje tematyczne – 500zł (możliwe motywy: Psi
Patrol, Kraina Lodu, Świnka Peppa, Królik Bing, Jednorożce,
Zwierzątka, Pojazdy, Piłka Nożna)
Możliwość wynajęcia całej kawiarni na wyłączność
(min. 2 godziny) 200zł/h (dla grup powyżej 20 dzieci - bezpłatnie)
Przedłużenie urodzin +1h: 200zł / Przedłużenie urodzin na
wyłączność +1h: 400zł
Jeśli Wasze urodzinowe marzenia wybiegają poza zaproponowaną
ofertę, to śmiało – piszcie do nas a postaramy się aby, wszystkie zostały
spełnione!
Na przyjęcie urodzinowe zapraszamy 10 minut przed rozpoczęciem i bardzo
prosimy o opuszczenie lokalu nie później niż 10 minut po umówionej godzinie
zakończenia imprezy. Tylko w ten sposób możemy zachować porządek
rezerwacji. Za przekroczenie czasu dajemy sobie prawo naliczenia opłaty jak
za przedłużenie urodzin o pełną godzinę.
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