PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE PAKIETY KOMUNIJNE
Hotel Okulski Grand Rozewie oferuje dodatkowe atrakcje podczas przyjęcia Komunijnego
Twojego Dziecka.
Animacje dla dzieci, 2-torowy Bowling z grami, bilard, gry: cymbergaj, strzałki, piłkarzyki –z
pewnością dodatkowo uatrakcyjnią przyjęcie organizowane w naszej Restauracji. Dzieci nie
będą się nudzić. W ofercie komunijnej proponujemy następujące pakiety:
Pakiet I
1,5h animacji

Pakiet II
2h animacji

Pakiet III
2h animacji

Pakiet IV
3h animacji

Malowanie buziek
Tatuaże brokatowe
Baloniki skręcane
Bańki mydlane

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Zabawy taneczno-ruchowe

+

+

+

+

Piniata lub warkoczyki dla dziewczynek

+

+

Gra w kręgle 1h -1 tor

+

+

+

Bańki mydlane (na świeżym powietrzu)

+

Twister XXL

+

CENA

300

350

400

500

Opcje dodatkowe
(możliwe do dokupienia w każdym pakiecie)
Dodatkowy animator podczas imprezy
Dmuchaniec
Piniata z cukierkami
Dyplomy pamiątkowe
Piłkarzyki
Cymbergaj
Bilard

50 zł/h
1h wynajmu -200 zł + dojazd
100 zł/szt.
3 zł/szt.
2 zł /gra
2 zł/gra, 5 zł/ 3 gry
5 zł/gra

Uwaga! Animacje przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia. Podana cena przy maksymalnej liczbie 12 dzieci.

REZERWACJA

Dopasujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb Państwa dziecka i jego Gości.
Jednorazowe wypożyczenie butów do gry w kręgle -3 zł/para.
Możliwość wniesienia obuwia zmiennego na białej podeszwie.
W celu ustalenia szczegółów urodzin prosimy o przygotowanie poniższych informacji:
- imię i nazwisko osoby zamawiającej
- data i godzina imprezy
- ilość uczestników
- czas i ilość torów (na jednym torze może grać od 2 do 8 graczy)
- wybór poszczególnych składników poczęstunku/ animacji
oraz prosimy o przesłanie zapytania e-mail: grand@okulski.eu , tel.58 774 44 11.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu.
Przy rezerwacji, wymagana jest wpłata zadatku 200 zł brutto (zadatek płatny najdalej na 14 dni robocze
przed zarezerwowanym terminem). W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
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