
PAŁAC W GAWŁOWIE
IMPREZY RODZINNE I FIRMOWE

OFERTA URODZINOWA DLA DZIECI

Pałac w Gawłowie |  Oferta na 2020 rok



CENNIK ATRAKCJI

» Wynajęcie pałacu (w cenie klocki,  zabawki,  zastawa stołowa, warnik,

woda,  soki i  napoje -  przy zakupie przynajmniej 2 atrakcji) :

»  Wynajęcie namiotu (w cenie klocki,  zabawki,  zastawa stołowa, warnik,

woda,  soki i  napoje -  przy zakupie przynajmniej 2 atrakcji) :

»  Wynajęcie parku (przy zakupie przynajmniej 2 atrakcji) :

»  Zabawy z animatorką:  zawody sportowe,  zabawy terenowe, foto

przebieranki,  zabawy plastyczne i  techniczne,  bańki mydlane (bardzo

popularna atrakcja):

» Urodziny tematyczne (księżniczka i  rycerze,  kraina lodu, pokaz mody,

piraci,  gwiezdne wojny,  mini disco,  pokaz magii  z  udziałem dzieci):

»  Paintball  laserowy połączony z obsługą,  interakcją i  wsparciem (bardzo

popularna atrakcja):  

»  Przejażdżki quadem po całym parku połączone z widokiem na panoramę

Bzury,  obsługa przez właściciela,  duży,  profesjonalny sprzęt (bardzo

popularna atrakcja):  

»  Wata cukrowa, zabawa i  nauka kręcenia waty (bardzo popularna

atrakcja):  

»  Tatuaże wodne:

» Malowanie twarzy:

» Piniata konfetti  (+ koszt cukierków):

» Piana party (sezonowo, bardzo popularna atrakcja):

» Fontanna czekoladowa ze świeżymi owocami (bardzo popularna

atrakcja):

» Ognisko z pieczeniem kiełbasek (+ 5 zł  /osoba -  kiełbaska,  chlebek,

ogórek,  musztarda i  ketchup):

» Pokój zabaw dla dzieci (klocki,  kolorowanki,  bajki,  komputery):

» Pokój zagadek (Escape Room) – poszukiwanie skarbów:

» Pokój ze stolikiem, kanapą,  warnikiem, serwisem kawowym, TV,

komputerem, Internetem dla rodziców:

» Baza utworów muzycznych, nagłośnienie,  efekty świetlne,  lasery:
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25,00 zł  /osoba

 

20,00 zł  /osoba

bezpłatnie

 

 

120,00-150,00 zł  /h

 

wycena indywidualna

 

100,00 zł  /h

 

 

20,00 zł  /osoba

 

100,00 zł  /h

50,00 zł  /h

100,00 zł  /h

40,00 zł  /h

200,00 zł  /h

 

100,00 zł  /4h

 

100,00 zł  /2h

50,00 zł  /h

150,00 zł  /h

 

bezpłatnie

20,00 zł  /h

Chcecie urządzić dziecku wyjątkowe urodziny? 

Nie mogliście lepiej  trafić,  zaufajcie nam, mamy w tym doświadczenie.

Zorganizujemy dla Waszego dziecka wydarzenie,  które na długo zapisze się w jego pamięci.

 

W naszej ofercie posiadamy następujące atrakcje:



Zbigniew Gerasik:  tel .  570 000 888, e-mail:  biuro@fozm.pl

Iwona Sawicka:  tel .  570 777 999,  e-mail:  iwona.sawicka@palacwgawlowie.pl
 

facebook.com/palacwgawlowiedladzieci
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»  Słodka uczta  (chipsy,  prażynki,  popcorn,  ciastka -  2 rodzaje):

» Smakowita uczta (chipsy,  prażynki,  popcorn,  ciastka -  2 rodzaje,  pizza -

2 rodzaje):

» Wyśmienita uczta (chipsy,  prażynki,  popcorn,  babeczki,  pizza -  2

rodzaje,  owoce):

» Fit  uczta (warzywa, owoce,  bakalie):

 

Skomponuj własne menu:

» chipsy:

» prażynki:

» popcorn:

» ciastka:

» pizza:

» babeczki:

» owoce:

» warzywa:

» bakalie:

» wata cukrowa:

» gofry z bitą śmietaną i  owocami:

» frytki:

»  hot dogi:

» zapiekanki:

6,00 zł  /osoba

 

12,00 zł  /osoba

 

15,00 zł  /osoba

10,00 zł  /osoba

 

 

1,50 zł  /osoba

1,50 zł  /osoba

1,50 zł  /osoba

1,50 zł  /osoba

6,00 zł  /osoba

3,00 zł  /osoba

3,00 zł  /osoba

3,00 zł  /osoba

4,00 zł  /osoba

5,00 zł  /osoba

10,00 zł  /osoba

7,00 zł  /osoba

7,00 zł  /osoba

7,00 zł  /osoba

CATERING


