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WYJĄTKOWE 
URODZINY DLA DZIECI
w bawialni lub kręgielni

OD
250 PLN

10 OSÓB / 2 GODZ.



UŚMIECH TWOJEGO DZIECKA JEST DLA NAS 
NAJWAŻNIEJSZY! 
Chcesz zorganizować swojemu dziecku wyjątkowe urodziny? Nie masz 
pomysłu jak to zrobić? My zrobimy to za Ciebie! Urządzimy niezapomniane 
urodziny dla dzieci w każdym wieku, młodzież i dorośli również znajdą coś 
dla siebie. To będzie niezapomniany dzień pełen świetnej zabawy.

URODZINY W BAWIALNI | dla dzieci do 10 lat

W ofercie:
•	 Dekoracje urodzinowe, Małpi Gaj, Dmuchany Zamek, Mega Klocki, basen  

z piłeczkami, piłkarzyki, kącik zabaw (gry planszowe, zabawki, klocki  
i wiele innych)

•	 Zewnętrzny plac zabaw, tyrolka dla najmłodszych, huśtawki 
•	 Woda, paluszki
•	 Kawa/herbata dla rodzica/opiekuna
•	 Dwie godziny zabawy dla 10 dzieci – 250,00 zł (dodatkowe dziecko  

to koszt 15,00 zł)
•	 Rodzic/opiekun dzieci – bezpłatnie

URODZINY W KRĘGIELNI | dla dzieci powyżej 10 lat i dorosłych

W ofercie:
•	 Dekoracje urodzinowe, dwa tory do gry w kręgle, dwa stoły do gry w bilard
•	 Woda, paluszki
•	 Kawa/herbata dla rodzica/opiekuna
•	 Dwie godziny zabawy – 340,00 zł
•	 Rodzic/opiekun dzieci – bezpłatnie

Parking:
dla rodzica/opiekuna – bezpłatnie; dla pozostałych gości: do 30 min – bezpłatnie, 
powyżej 30 min – 4,00 zł/godz.

Opcje dodatkowe:
•	 Wejście na basen – 10,00 zł/dziecko, 15,00 zł/osoba dorosła
•	 Kula Zorbing na basenie (przy opcji wykupienia basenu) – 10,00 zł/dziecko
•	 Kręgle na 1 godz. (dwa tory do kręgli) – 100,00 zł
•	 Kinder SPA (dla Małych Dam makijaże i malowanie paznokci, min. 10 osób)  

– 15,00 zł/dziecko
•	 Kinder Boks (zajęcia dla Małych Superbohaterów, min. 10 osób)  

– 15,00 zł/dziecko

Poczęstunek: 
•	 Chipsy/chrupki kukurydziane, paluszki, ciasteczka, woda, soki  

– 15,00 zł/osoba
•	 Chipsy/chrupki kukurydziane, paluszki, owoce, kanapeczki, woda, soki  

– 22,00 zł/osoba
•	 Chipsy/chrupki kukurydziane, paluszki, ciasteczka, pizza (1 mała pizza na dwie 

osoby do wyboru), woda, soki – 27,00 zł/osoba
•	 Dodatkowe napoje gazowane mix – 4,00 zł/osoba
•	 Piniata – 120,00 zł

Tort: 
•	 Dopasowany do preferencji Solenizantki lub Solenizanta, przygotowany przez 

Hotelowego Cukiernika, ze specjalną dedykacją i świeczkami lub racą  
– od 100,00 zł do 120,00 zł/kg

•	 Możliwość wniesienia własnego tortu, który dla Państwa wyserwujemy  
– 50,00 zł

Hotel nie zapewnia opieki nad dziećmi. Należy mieć na uwadze, 
iż bawialnia jest przeznaczona również dla gości hotelu.
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