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PACHET 3 REGAL PARTY 

 

Interval orar PETRECERI 

L-V 17.00-19.30 

Sambata:  10.00-12.30, 14.00-16.30, 18.00-20.30  

Duminica: 12.00-14.30 17.30-20.00 

Acces locație durată 2 ore și jumătate; 

Acces la ansamblul de joacă cu toate dotările acestuia (căsuțe, 

topogane, măsuță lego etc); 

Meniu  (SE POATE COMBINA IN ORICE VARIANTA):  

1. șnițel de pui 60 gr., cartofi pai 100 gr., ketchup dulce; 

2. piept de pui la grătar 60 gr., cartofi piure sau natur 100 gr., salată de 

varză; 

3. crispy de pui 60 gr., cartofi natur sau pai 100 gr., sos de smântână sau 

usturoi; 

4. pizza PREMIUM - blat subțire și ingrediente premium 32 cm la 2 

copii (3 felii de copil). 

Bătură: Suc 100% BIO SI APA ALCALINA LA 2 LITRI 

NELIMITAT. Apa si sucul sunt exclusiv pentru copii, nu pentru 

adulti!!! 

ANIMATOR PROFESIONIST, PREZENȚĂ 2 ORE 

Tort la alegere  (100g/copil), sortimente,  DOAR CU IMAGINE  

( FARA MARȚIPAN) si doar sortimentele prezentate.  

- Tort ciococrunch; 

- Tort cioco și banane; 

- Tort fructe; 

- Tort ciococrunch în marțipan; 

- Tort fructe în marțipan. 

Lumânare cifră/ tăbliță nume sărbătorit; 

Șampanie pentru copii nelimitat. 

Baloane, arcada standard prezenta in locatie, cifra balon 

personalizata; 
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Farfurii și șervețele tematice; 

Muzică și lumini de discotecă; 

Saleuri pentru părinți din partea casei, 1.5  kg la 15 copii ; 

 

Preț: 170 lei/copil. PACHET DE MINIM 15 COPII; 

 

 

 

*Acest pachet se poate alege cu minim 20 de zile lucratoare inainte de 

eveniment.  

 

*PRELUNGIRE PETRECERE: 200 RON/ORA indvizibil, in functie 

de disponibilitatea locatiei; 

*TAXA DE CURATENIE SI DEBARASARE exclusiv pentru 

mancare adusa din exterior: 300 ron(cu farfurii si tacamuri de nica 

folosinta aduse de client) 

 

*SERVICIU INCHIRIERE VESELA PORTELAN SI TACAMURI 

(exclusiv pentru mancare adusa din exterior): 200 ron 

*Este necesar sa luati legatura cu un consultant Magic Town pentru 

confirmarea intervalului orar liber. Rezervarea este realizata doar in 

momentul in care se emite si se achita factura de avans in valoare de 

100 ron.  

 

 

 

 


