URODZINY DLA NAJMŁODSZYCH

Zacznijmy od początku 
Po pierwsze odpowiednio wcześniej zarezerwuj termin
imprezy urodzinowej.
Wcześniejsze ustalenie terminu gwarantuje dokonanie
rezerwacji dowolnej ilości torów jak i torów z pomocniczymi
bandami w dogodnym dla Państwa dniu i o wybranej godzinie.
Na czas urodzin możemy udostępnić Państwu naszą salę
zabaw w której można złożyć życzenia, zdmuchnąć świeczki
na torcie i miło spędzić czas 
Dodatkowo możemy dla wszystkich zaproszonych gości
zorganizować dyskotekę z konkursami 

Zacznijmy od ustalenia dnia oraz godziny 
PON - CZW
12:00 – 17:00
35,00zł.
1 tor*

PON - CZW
17:00 – 24:00
55,00zł.
1 tor*

PIĄTEK
12:00 – 17:00
35,00zł.
1 tor*

PIĄTEK
17:00 – 24:00
75,00zł.
1 tor*

SOBOTA
12:00 – 17:00
55,00zł.
1 tor*

SOBOTA
17:00 – 24:00
75,00zł.
1 tor*

NIEDZIELA
12:00 – 24:00
65,00zł.
1 tor*

*1 godzina gry

PAKIET SUPERMAN
(1-8 osób)

2 dowolne Pizze
Półmisek kolorowych kanapeczek (25szt.)
2l sok lub woda z cytryną
(pomarańcz, jabłko,
czarna porzeczka, grejpfrut)
Przekąski do chrupania
(1xchipsy, 1xorzeszki, 1xpaluszki)
Baloniki, serpentyny na torze
Raca do tortu, talerzyki, łyżeczki
Szampan Piccolo
Obuwie do gry w kręgle
Cena pakietu 180 zł.

Zacznijmy od ustalenia dnia oraz godziny 
PON - CZW
12:00 – 17:00
35,00zł.
1 tor*

PON - CZW
17:00 – 24:00
55,00zł.
1 tor*

PIĄTEK
12:00 – 17:00
35,00zł.
1 tor*

PIĄTEK
17:00 – 24:00
75,00zł.
1 tor*

SOBOTA
12:00 – 17:00
55,00zł.
1 tor*

SOBOTA
17:00 – 24:00
75,00zł.
1 tor*

NIEDZIELA
12:00 – 24:00
65,00zł.
1 tor*

*1 godzina gry

PAKIET MINIONEK
(9 -16 osób)

4 dowolne Pizze
4l sok lub woda z cytryną
(pomarańcz, jabłko, czarna
porzeczka, grejpfrut)
Przekąski do chrupania
(2xchipsy, 2xorzeszki,
2xpaluszki, 2xnachos)
Półmisek babeczek z budyniem i owocami (25szt.)
Baloniki, serpentyny na każdym torze
Raca do tortu, talerzyki, łyżeczki
2 x Szampan Piccolo
Obuwie do gry w kręgle
Cena pakietu 320 zł.

Zacznijmy od ustalenia dnia oraz godziny 
PON - CZW
12:00 – 17:00
35,00zł.
1 tor*

PON - CZW
17:00 – 24:00
55,00zł.
1 tor*

PIĄTEK
12:00 – 17:00
35,00zł.
1 tor*

PIĄTEK
17:00 – 24:00
75,00zł.
1 tor*

SOBOTA
12:00 – 17:00
55,00zł.
1 tor*

SOBOTA
17:00 – 24:00
75,00zł.
1 tor*

NIEDZIELA
12:00 – 24:00
65,00zł.
1 tor*

*1 godzina gry

PAKIET ELZA
(16-24 osoby)

5 dowolnych Pizz
Nuggetsy z kurczaka (8szt.)
z frytkami
(dla każdego dziecka)

6l sok lub woda z cytryną
(pomarańcz, jabłko,
czarna porzeczka, grejpfrut)
Przekąski do chrupania
(3xchipsy, 3xorzeszki,
3xpaluszki, 3xnachos)
Baloniki, serpentyny na każdym torze
Raca do tortu, talerzyki, łyżeczki
3 x Szampan Piccolo
Obuwie do gry w kręgle
Cena pakietu 450 zł.

Smakołyki którymi dzieci na pewno będą się zajadały
podczas urodzin 
Nuggetsy z kurczaka (8szt.) frytkami
15,00zł.
Polędwiczki z kurczaka z frytkami
17,00zł.
Półmisek kolorowych kanapeczek (25szt.)
(z serem, z salami, z szynką, z jajkiem, z łososiem)

69,00zł.
Półmisek babeczek z budyniem i owocami (25szt.)
59,00zł.
Pucharek galaretki z bitą śmietaną i sosem owocowym
8,00zł.
________________________________________

Aby urodzinki Państwa dziecka były niezapomnianą przygodą
proponujemy również 
ZAPROSZENIA DLA DZIECI
DYPLOMY PAMIĄTKOWE
CLOWN

(1,5 – 2 godz.)

2,50szt.
1,50szt.
350,00zł.

W przypadku chęci poszerzenia podstawowej oferty proponujemy:
Zabawa z 2 animatorami:
- dowolny temat imprezy dla dzieci (od Krainy Lodu po Superbohaterów)
- przebranych 2 animatorów
- rekwizyty do tańca i zabaw
- animacje taneczne i zabawy ruchowe
- zabawy z chustą i tunelem animacyjnym
- 2 dodatkowe atrakcje do wyboru: modelowanie balonów, malowanie buziek,
tatuaże, kolorowe warkoczyki dla dziewczynek lub kolorowe spraye do włosów
- prezent dla solenizanta i dyplomy dla wszystkich gości
Ceny 1h animacji : 350,00zł.
Cena 2 h animacji: 500,00.zł
Atrakcje dodatkowe doliczane do pakietu:
- maszyna do waty cukrowej – 100,00zł. do 30 minut
- chodzące maskotki – 100,00zł. zł do 30 minut
- zamykanie w bańce – 100,00zł .
- dekoracje balonowe – ceny ustalamy indywidualnie
- baloniki z helem – ceny ustalamy indywidualnie
- przebrania dla solenizanta i gości – już od 15,00zł. za strój

_______________________________________________________________________
Nasza obsługa chętnie udzieli Państwu wszelkich informacji.
Dodatkowe informację można uzyskać również
pod numerem tel. +48 515 289 858
lub drogą e-mail: biuro@bowling-soprano.pl

