
Ceník* Malá skupina Velká skupina

Oslava s programem na 2 hodiny + 2 hodiny
pronájmu navíc

5 100 Kč 7 700 Kč

Spacákový večírek 8 700 Kč 13 000 Kč

doma máte malého piráta nebo princeznu? Hrajete si často na indiány, dinosaury
nebo Elzu? Nebo něco úplně jiného?
rády vaše děti tvoří, tančí, luští šifry, soutěží?
pozvete menší skupinku (do 10 dětí) nebo větší (až 20 dětí)?

Svěřte přípravu i organizaci oslavy našemu zkušenému týmu a užijte si se svým dítětem
slavnostní den v klidu a pohodě. Probereme s vámi zda

Tematická oslava pro děti s lektorem

O S L A V Y  S  P R O G R A M E M  

Co je vám dále k dispozici

další 2 hodiny času v rodinném centru (další hodina za 500 Kč)
plně vybavenou kuchyňku a netradiční vybavení herního koutku aj.

Zakončením programu oslava končit nemusí. K dispozici máte

netradiční tematicky zaměřený program pro malou skupinu (do 10 dětí) či větší (až 15 dětí)
zajištění společné večeře i snídaně pro nocležníky
program obvykle zahajujeme v 18 hodin a loučíme se druhý den v 10 hodin

Hledáte opravdu netradiční dárek? Pak je tu náš spacákový večírek neboli oslava s přespáním 

Spacákový večírek

*Ceny zahrnují program zajištěný lektorem/ry vč. materiálů a pronájem prostor. Za příplatek můžeme zajistit např. fotografa, face painting aj.

Kontakt
najdete nás na adrese U Školy 4, Plzeň - Černice, v případě zájmu nám napište na email info@spolekzivo.cz

Pronájem bez programu či oslava "in box" 
Máte chuť si oslavu organizovat sami? Můžete si naše plně vybavené
prostory pronajmout 
Pustíte se do organizace oslavy sami, ale chybí vám nápady?
Připravíme vám program s podrobným návodem, který zvládne každý. 

Pronájem velkého sálu  

Základní sazba - 2 hod. 2000 Kč

Další započatá hod. 500 Kč
Celodenní pronájem 4000 Kč
Program oslavy "in box" 700 Kč


