FIRMOWE MIKOŁAJKI W FIKOŁKACH WILANÓW – CENNIK
1. Sala zabaw na wyłącznośd (do 300 osób):
Do Paostwa wyłącznej dyspozycji oddajemy całą powierzchnię Sali
Zabaw Fikołki Wilanów oraz przestrzeo atrium wewnątrz budynku.
W Przestrzeo pomieści jednocześnie do 300 osób (dzieci i dorośli).
Zamknięcie przestrzeni wyłącznie dla Paostwa możliwe jest w
określonych dniach i godzinach:
 sobota / niedziela - godziny 10:00-13:00 – koszt: 8 tys. zł
netto,
 piątek - godziny 18:00-21:00 – koszt: 6 tys. zł netto,
 poniedziałek / czwartek - godziny 18:00-21:00 – koszt: 4,5 tys. zł netto,
Cena zawiera zamknięcie Sali na wyłącznośd na okres 3 godzin, nielimitowaną zabawę na konstrukcji, animatorów
dbających o bezpieczną zabawę, dekoracje świąteczne wraz z choinką i tronem dla św. Mikołaja (choinka i tron
ustawione na środku atrium), obecnośd św. Mikołaja, świąteczną muzykę. Koszty cateringu świątecznego uzgadniane są
indywidualnie w zależności od zakresu i zapotrzebowania.
2. Wydzielona Sala (do 25 osób):
Mniejsze grupy zapraszamy do organizacji imprez mikołajkowych
w naszych salach urodzinowych. W zależności od wielkości,
mieszczą one do 25 osób. Koszt podstawowy wynosi:

50 zł netto za 1 dziecko,
Cena zawiera wynajem wydzielonej strefy na wyłącznośd na okres
3 godzin, nielimitowaną zabawę na konstrukcji, animatorów
dbających o bezpieczną zabawę, dekoracje świąteczne wraz z
choinką i tronem dla św. Mikołaja, obecnośd św. Mikołaja przez
jedną godzinę na czas rozdania prezentów, świąteczną muzykę.
3. Pierniczkowanie w Cucinie Wilanów:
Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnego wypiekania i
ozdabiania pierników. Wałkowanie ciasta, wycinanie kształtów,
wypiekanie, zdobienie. Używamy różnorodnych akcesoriów, dzieci
korzystają z rękawów cukierniczych, przeróżnych pędzelków,
pisaków, posypek. Na koniec mają możliwośd zapakowania
przygotowanych pierniczków w celofanową torebkę, przewiązania
kokardką dołączenia świątecznego bileciku. Ciastka przybierają
przeróżne kształty: bałwany, serca, anioły, gwiazdy, dzwonki,
choinki, świąteczne czapki i skarpety.
Koszt godzinnych warsztatów dla grupy do 20 osób wynosi:
 800 zł netto
Cena uwzględnia nadzór i opiekę ze strony kucharzy Fikołków, fartuchy i czapki dla dzieci, produkty, folię celofanową i
talerzyki do zapakowania i zabrania wypieczonych pierniczków.
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4. Warsztaty wykonywana ozdób świątecznych:
Przygotowanie oryginalnych ozdób na choinkę – aniołków, bombek,
wycinanych choinek. Będzie kolorowo i twórczo, wykorzystujemy
standardowe materiały plastyczne (bibuła, papiery kolorowe, klej,
nożyczki, farbki, plastelina, modelina i inne). Rozwijamy wyobraźnię
najmłodszych i korzystamy z oryginalnych materiałów: filc, falista
tektura, piórka, cekiny, szyszki, orzechy, patyczki, suszone owoce,
styropianowe bombki, kolorowe druciki, tkaniny, kolorowe sznurki,
wstążki o różnych fakturach.
Koszt godzinnych warsztatów dla grupy do 20 osób wynosi:
 600 zł netto,
Cena uwzględnia wynajem na wyłącznośd dedykowanej sali, nadzór i opiekę osoby prowadzącej warsztaty, koszt
materiałów oraz celofany do zapakowania ozdób.
5. Warsztaty zimowych eksperymentów:
Magia Lodu - nasi mali naukowcy odkryją wspólnie właściwości suchego
lodu. Będą wytwarzad chmury i zamykad je w baokach mydlanych. Ukryją
się w lawinie gęstej mgły i przeprowadzą eksperyment chemiczny, którego
efektem będzie powstanie prawdziwego śniegu. To tylko jeden z
przykładów zimowych eksperymentów. Zajęcia trwają godzinę w
specjalnej Sali Eksperymentów, a ich koszt dla grupy do 15 osób wynosi:
 700 zł netto,
Cena uwzględnia wynajem na wyłącznośd dedykowanej sali, nadzór osoby prowadzącej warsztaty i koszt materiałów.
6. Święty Mikołaj:
Godzina pracy Świętego Mikołaja to koszt:
 150 zł netto
W tym czasie Św. Mikołaj będzie mógł dzieciom wręczad prezenty,
pozował do zdjęd, realizował inne zadania zlecone przez Klienta. W Sali
Zbaw Fikołki znajdowad się będzie zarówno duża specjalnie ubrana
choinka oraz tron Św. Mikołaja.
7. Fotobudka
Pamiątka z mikołajkowego spotkania połączona z przebieraniem? Czemu
nie. Zapraszamy do skorzystania z fotobudki. Koszt wynajmu na jedną
godzinę to:
 250 zł netto
Cena niezależnie od liczby wykonanych zdjęd. Uwzględnia koszt osoby
obsługującej oraz akcesoria do zabawy.
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8. Catering świąteczny:
Na Paostwa życzenie zajmiemy się pełną obsługą cateringową spotkania. Oferujemy zarówno świąteczne dania i
przekąski tradycyjne, jak i dostosowane do indywidualnych życzeo i gustów Klientów. Catering zapewniamy zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. Podstawową ofertę stanowią:
Menu na przyjęcia świąteczne:
•
Barszcz czerwony z uszkami
•
Ryba po grecku
•
Sałatka jarzynowa
•
Śledź w oleju (ok. 10 p)
•
Śledź w śmietanie
•
Jaja z musem z pstrąga
•
Karp w galarecie
•
Patera ciast (makowiec, sernik, szarlotka)
•
Patera owoców (winogrona, banany, pomaraocze)
Na każde ze spotkao zapewniamy również na Paostwa życzenie tradycyjny opłatek.
9. Informacja, rezerwacja, kontakt:
Jesteśmy do Paostwa dyspozycji, aby odpowiedzied na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt:
 Aldona Dobkowska – tel. 500 200 200 wewn. 4
Do zobaczenia!
Sali Zabaw Fikołki Wilanów
al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa
tel. 500 200 200 wewn. 4
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