
Narodeninová párty na kľúč 
 

1.  Malý balíček (basic) 
 narodeninové pozvánky pre všetkých gratulantov (k dispozícii pred 

oslavou), 

 torta (1,5 kg) podľa vlastného výberu z nášho katalógu, 

 opatrovateľka a animátorka po celú dobu  oslavy, 

 občerstvenie (pre 10 osôb): plnené toastíky, čerstvé plnené šišky, 

ovocie, tyčinky, čerstvý popcorn/chrumky,  

 pitný režim (pre 10 osôb): džúsik, minerálna voda, 

 výzdoba: balóny, klobúčiky, konfety, prestieranie 

 program/aktivity: gratulácia, Tom & Jerry dráha, balónové hry,  

Klauniáda na chodúľoch, stoličkový tanec, súťaže, výtvarné aktivity - 

výroba plagátu pre oslávenca. 

Na záver sa účastníci oslavy môžu ísť na 30 minút vyšantiť do celého priestoru. 

CENA: 89 EUR + vstupy za deti (1 dieťa = 4 EUR/2 hod), oslávenec za vstup neplatí (záloha pri rezervácii – 40 EUR) 
 

                                                                                                       
           2.  Stredný balíček (classic) 

 narodeninové pozvánky pre všetkých gratulantov (k dispozícii pred  

 oslavou), 

 torta (2,5 kg) podľa vlastného výberu z nášho katalógu, 

 opatrovateľka a animátorka po celú dobu  oslavy, 

 občerstvenie (pre 10 osôb): varené domáce papanie (široká ponuka 

 z Fit Restaurant), čerstvé plnené  šišky, ovocie, tyčinky, čerstvý 

 popcorn/chrumky, čerstvá cukrová vata (vyrábame počas oslavy)  

 pitný režim (pre 10 osôb): detské šampanské, džúsik, minerálna voda,   

               limonáda, 

 výzdoba:  veľa balónov, klobúčiky, konfety, zábavné vystrelovacie, 

              konfety, prestieranie, 

 program/aktivity: gratulácia, Tom & Jerry dráha, balónové hry, Klauniáda na chodúľoch, stoličkový tanec, súťaže, maľovanie 

na tvár, výtvarné aktivity - výroba plagátu pre oslávenca. 

Na záver sa účastníci oslavy môžu ísť na 30 minút vyšantiť do celého priestoru. 

CENA: 112 EUR + vstupy za deti (1 dieťa = 4 EUR/2 hod), oslávenec za vstup neplatí (záloha pri rezervácii – 50 EUR)  
 

NAVYŠE V POROVNANÍ S MALÝM BALÍČKOM: varené domáce papanie, výroba cukrovej vaty, väčšia torta, zábavné 

vystrelovacie konfety, detské šampanské, limonáda, maľovanie na tvár 
 

 

3.  Veľký balíček (de luxe) 

 narodeninové pozvánky pre všetkých gratulantov (k dispozícii pred oslavou), 

 torta (3,5 kg) podľa vlastného výberu z nášho katalógu, 

 opatrovateľka a animátorka po celú dobu  oslavy, 

 občerstvenie (pre 10 osôb): plnené toastíky, varené domáce papanie,  

čerstvé plnené šišky,  čerstvá cukrová vata (vyrábame počas oslavy),  

ovocie, tyčinky, čerstvý popcorn/chrumky, zdravé lízatko pre každého,  

 pitný režim (pre 10 osôb): detské šampanské, džúsik, minerálna voda, limonáda, 

 výzdoba: veľa balónov, klobúčiky, konfety, zábavné vystrelovacie  konfety,  

prestieranie, veselé trúbky, 

 program/aktivity: gratulácia, Tom & Jerry dráha, balónové hry, Klauniáda na  

chodúľoch, stoličkový tanec, súťaže, maľovanie na tvár, výtvarné aktivity – výroba 

plagátu pre oslávenca, rozbíjanie cukríkovej atrakcie- Pinata. 

Na záver sa účastníci oslavy môžu ísť na 50 minút vyšantiť do celého priestoru. 

CENA: 145 EUR + vstupy za deti (1 dieťa = 4 EUR/2 hod), oslávenec za vstup 

neplatí (záloha pri rezervácii – 60 EUR) 
 

NAVYŠE V POROVNANÍ SO STREDNÝM BALÍČKOM: plnené toastíky, zdravé lízatká pre každého, veľká torta, rozbíjanie 

cukríkovej atrakcie- Pinata, väčšia výzdoba, veselé trúbky, dlhšie šantenie v priestore Rodinného centra 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
Príplatková výbava: objednanie fotografa, objednanie kúzelníka, vyhotovenie narodeninového videa 

Pre náročnejších: vystúpenie Spievankovo 

+421 904 663 780         

     OSLAVU JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ MINIMÁLNE 14 DNÍ VOPRED 


