
ПН-ЧТ ПТ-НД

I ПАКЕТ МІНІ                                 -                ДО     10 ДІТЕЙ 400,- -

пакет включає:  

оренда кімнати на день народження на 2год, 

користування ігровою кімнатою 2 год,

білий посуд, декор кімнати, 

Ваучер на наступне день народження на 2 год розваг 

Кожна 

наступна 

дитина           

35 зл/ос

-

II ПАКЕТ СТАНДАРТ            -                до 10 дітей 670,- 770,-

пакет включає:  

оренда кімнати на день народження на 2 год,

прохолодні напої: необмежена кількість напоїв і негазованої води, кукурудзяних паличок, 

попкорну, міксу пісочного печива, паличок, желеєк,

барвистий посуд, декорації кімнати

спеціальний аніматор, який організовує розваги для гостей: конкурси, ігри, дискотека, ігри 

на інтерактивному килимі,

Ваучер на наступний день народження та запрошення на 2 години веселощів.                                                          

Кожна 

наступна 

дитина           

40 зл/ос

Кожна 

наступна 

дитина           

45 зл/ос

III РОЗШИРЕНИЙ ПАКЕТ            -                  до 10 дітей 780,- 880,-

пакет включає:

бронювання кімнати на день народження на 2 години,

прохолодні напої: необмежена кількість соків і негазованої води, кукурудзяні палички, 

попкорн, суміш пісочного печива, палички, желейки, сезонні фрукти, цукерки, наприклад, 

фрукти, шоколад, карамель, чіпси, різнокольоровий посуд, оформлення кімнати

спеціальний аніматор, який організовує розваги для гостей: конкурси, ігри, дискотека, ігри 

на інтерактивному килимі,

Ваучер на наступний день народження та запрошення на 2 години веселощів.

Кожна 

наступна 

дитина           

50 зл/ос

Кожна 

наступна 

дитина           

55 зл/ос

IV СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ-до 10 дітей 870,- 970,-

пакет включає:

бронювання кімнати на день народження на 2 години,

прохолодні напої: соки та негазована вода в необмеженій кількості, вівсяне печиво, 

домашня випічка, наприклад, полуничний пиріг, еко-цукерки, кукурудзяні палички, яблучні 

та морквяні чіпси, сезонні фрукти,

барвистий посуд, прикраса кімнати

спеціальний аніматор, який організовує розваги для гостей: конкурси, ігри, дискотека, ігри 

на інтерактивному килимі,

Ваучер на наступний день народження та запрошення на 2 години веселощів.

Кожна 

наступна 

дитина           

50 зл/ос

Кожна 

наступна 

дитина           

55 зл/ос

V ПАКЕТ ЛЮКС - ТЕМАТИЧНЕ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ       до 10 дітей 980,- 1080,-

пакет включає:

бронювання кімнти на день народження на 2 години,

прохолодні напої: необмежена кількість соків і негазованої води, кукурудзяні палички, 

попкорн, суміш пісочного печива, палички, гумки, сезонні фрукти, цукерки, наприклад, 

фрукти, шоколад, карамель, чіпси,

тематичний кольоровий посуд, тематичне оформлення кімнати,

запрошення

спеціалізований аніматор, який організовує розваги для гостей відповідно до обраної 

тематики дня народження - можлива тема на вибір 1-6; інші теми оплачуються 

додатково

Ваучер на наступний день народження та запрошення на 2 години веселощів.

Кожна 

наступна 

дитина           

50 зл/ос

Кожна 

наступна 

дитина           

55 зл/ос

VI ПАКЕТ ГРАНД ЛЮКС   -  ТЕМАТИЧНЕ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ      до 10 дітей 1250,- 1450,-

пакет включає:

ексклюзивне бронювання кімнати FIGLE (3 год),

закуски: соки та негазована вода в необмеженій кількості, кукурудзяні палички, попкорн, 

суміш пісочного печива, палички, гумки, сезонні фрукти, цукерки, напр.

спеціалізований аніматор, який організовує розваги для гостей відповідно до обраної 

тематики дня народження - можлива тема на вибір 1-6; інші теми оплачуються додатково

Ваучер на наступний день народження та запрошення на 2 години веселощів.

Кожна 

наступна 

дитина           

55 зл/ос

Кожна 

наступна 

дитина           

60 зл/ос

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ - ПРАЙС-ЛИСТ діє з 01.09.2022.



ДОДАТКОВА ПРОПОЗИЦІЯ

1. МЕНЮ ДЛЯ БАТЬКІВ I

Горнятко кави, горнятко чаю,

молоко до кави, цукор, лимон, порцеляновий посуд

*Меню для батьків № I БЕЗКОШТОВНО від 15 маленьких гостей

2. МЕНЮ ДЛЯ БАТЬКІВ II

Горнятко кави, горнятко чаю,

молоко для кави, цукор, лимон, порцеляновий посуд

Тарілка пісочного печива, палички

3. TЕМАТИКА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ  (до 10 дітей)

 1 - ПРИГОДА З ПІРАТАМИ**;

   2 - НА СПОРТІ**;

   3 - У КРАЇНІ ДИНОЗАВРІВ**;

   4 - ШУКАЧІ СКАРБІВ**;

   5 - ГАВАЙСЬКА ВЕЧІРКА**;

   6 - БАЛ ПРИНЦЕС**;

   7 - МАЙНКРАФТ;

   8 - КРАЇНА МОРОЗИВА;

   9 - АТАКА МІНЬЙОНІВ;

 10 - КОСМІЧНА ПОДОРОЖ;

 11 - ГЕРОЇ В МАСКАХ

** тематика включена у вартість пакетів на день народження LUX та GRAND LUX

*** не поширюється на пакети на день народження LUX та GRAND LUX

4.
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ МАЛЕНЬКИХ ВЧЕНИХ (60 хвилин наукових шоу за 

участю дітей) - до 10 дітей (макс. 12 дітей)

5. ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ Do It Yourself ЗРОБИ ТО САМ (до 10 дітей)

6. ПОДОРОЖ НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЄВРОПОЮ - Греція чи Італія на вибір

7. ДЕТЕКТИВНІ ЗАГАДКИ (до 10 дітей)

8 ПІНЬЯТА НАПОВНЕНА СОЛОДОЩАМИ

9 ГУМОВІ ТА ФОЛЬГОВАНІ КУЛЬКИ З ГЕЛІЄМ

10 ТАТУЮВАННЯ БЛИСКАВИЧНЕ

11 БРОНЮВАННЯ ІГРОВОЇ КІМНАТИ ЕКСКЛЮЗИВНО на 3 години

12 ЗАПРОШЕННЯ

13 Кульки морозива MINI MELTS (60г/80г)

14 піца MARGHERITA 35см

14a  піца HAWAJSKA, CAPRICCIOSO 35см

14 b соус для піци (томатний, часниковий)

15 набір бутербродів для дітей та батьків 16 шт

16 фруктове блюдо (виноград, ананас, диня, банани або сезонні фрукти)

17 торт на день народження

18 меню без глютену або інші дієтичні вимоги

19 бронювання диванів на 2 години (без розваг святкових)

20 урочиста подача торта в кімнаті з декораціями та сервізом (без розваг святкових)

21 oплата за власну піньяту

Кімната спорту і розваг FIGLE; вул Oдкрита 64; ел 22 614-22-50

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ НА ДИВАНАХ ОБМЕЖЕНА

50,-

150,-/170,-/180,-

700,-

3,-/шт

400,-

наступна 40,-

/1дитина

8,-/з особи

45,-

20,-/25,-/30,-/35,-

90,-

120,-

300,-

кожна наступна

дитина 20 зл/ос.***

400,-

наступна 40,-

/1дитина ***

450,-

наступна 45,-

/1дитина

450,-

наступна 45,-

/1дитина

на свій розсуд

10,- / 12,-

35,-

38,-

95,-

100 ,-

120 ,-

доплата 15% 

3,-/шт


