URODZINY
w Lemon Fitness

Wymarzone urodziny na basenie w
gronie najbliższych przyjaciół?
Pirackie przygody, wodne wyzwania
oraz gry i animacje to tylko część
zaplanowanych przez nas atrakcji.

Sprawdź naszą ofertę!

Pakiety
PODSTAWOWY

ROZSZERZ PAKIET O:

INSTRUTOR/ANIMATOR
REZRWACJA TORU
REZERWACJA UDEKOROWANEJ SALI*
PODSTAWOWY ZESTAW PRZEKĄSEK*
(Tort we własnym zakresie)
NA BASENIE*
GRY/ZABAWY/WODNE ANIMACJE
ANIMACJE NA SALI (60 minut)*
ZAPROSZENIA DLA GOŚCI
PREZENT DLA SOLENIZANTA
.

GADŻETY PAMIĄTKOWE DLA GOŚCI
DODATKOWE PRZEKĄSKI*
DODATKOWA ATRAKCJA DO WYBORU*

Jak zarezerwować urodziny:
Sprawdź u nas dostępne urodzinowe terminy
Wybierz pakiet podstawowy lub rozszerzony
Wybierz temat/scenariusz urodzin z dostępnych opcji
Wybierz dodatkowe atrakcje (pakiet rozszerzony)
Wypełnij formularz na naszej stronie internetowej
W celu dopełnienia rezerwacji wpłać zaliczkę oraz odbierz zaproszenia
urodzinowe w recepcji klubu

Pełny opis oferty
*1. WYPOSAŻENIE/DEKORACJA NA SALI
·Stoły, krzesełka dla dzieci
·Talerzyki, Kubki, Miseczki, Widelczyki
·Balony, girlandy
*2. PRZEKĄSKI
·Paluszki
·Ciasteczka
·Chipsy
·Napoje (soki, woda)
*3. ANIMACJE NA BASENIE
·Czas trwania 60 minut
·Animacje dostosowane do wieku oraz
umiejętności dzieci
Wybór scenariusza:
1# W świecie dinozaurów
2# Morska Piracka przygoda
3# Syrenka Arielka w wodnym świecie
4# Na sportowo

*4. ANIMACJA NA SALI
·Czas trwania 60 minut wraz z częścią z
wniesieniem tortu
·W zależności od wieku dzieci korzystamy
ze sprzętu animacyjnego : chusta, lina
animacyjna, double xxl, MEMORY, słomki
konstrukcyjne i wiele innych niespodzianek.
Dla pakietu rozszerzonego:
*5. DODATKOWE PRZEKĄSKI
·Animacja z Maszyną do Popcornu robienie własnej przekąski z animatorem
·Owoce (sezonowe)
·Żelki
*6. DODATKOWA ATRAKCJA DO WYBORU
1.tatuaże brokatowe
2.balonowe ZOO
3.pokaz baniek mydlanych ( w okresie
letnim na patio)

Dodatkowo płatne:
Piniata
Dodatkowa godzina na sali
Open bar dla rodziców/opiekunów

Emilia Cummings

Purchasing Agent

Cennik
What

Do

We

Pakiet podstawowy (10 osób) - 700 zł
Rozszerzenie pakietu - 200 zł
Dodatkowy gość - 50 zł
Piniata - 150 zł
Dodatkowa godzina na sali - 100 zł
Open bar dla rodziców/opiekunów - zgodnie z
cennnikiem na recepcji

Chcesz sprawdzić dostępne terminy?
Skontaktuj się z nami:
nabombe@lemonfitness.pl
570 889 588

