Urodzinki w Nostri Cafe

Nasza kawiarenka proponuje pakiety urodzinowe dla dzieci w każdym wieku.

TYLKO U NAS URODZINKI DLA MALUSZKA 1+
Dla naszych najmłodszych jubilatów przygotowaliśmy warsztaty
urodzinkowe „MINI PRZYGODA”.
Warsztaty trwają 60 minut( 45 minut zabawy i 15 minut torcik).
Biorą w nich udział maluchy wraz z opiekunami. Przygotowujemy uroczyście
nakryty stół z drobnym poczęstunkiem i napojami, Państwo dostarczają
(koniecznie z paragonem) zakupiony torcik.
Koszt urodzinek 350zł do 7 dzieci.
Po 60 minutowej aktywności, maluchy mogą nieodpłatnie korzystać z naszego placu
zabaw.
Rodziców zapraszamy na poczęstunek do kawiarni ( 25 zł od osoby, w tym kawa
lub herbata, porcja ciasta, woda w karafce).

Do wyboru mamy dwa tematy animacji:
-WYCIECZKA DO ZOO - zabawy skupiają
się wokół zwierzątek. Przy dźwiękach
wpadającej w ucho piosenki snujemy
opowieść o zoo i jego mieszkańcach.
Towarzyszą nam liczne zabawy
ruchowe i kreatywne.
-SENSO PRZYGODA to mini warsztaty sensoryczne.
Maluchy eksperymentują
z różnymi fakturami i specyﬁkami, które później
znajdą miejsce na wspólnie
wykonanej pracy plastycznej dla jubilata.

STANDARDOWY PAKIET PODSTAWOWY- wiek dzieci 2+
Zawiera 2 godziny zabawy z opieką animatora. Dzieci mają do dyspozycji salkę urodzinową,
gdzie przygotowany będzie odświętnie nakryty stół z drobnym poczęstunkiem: biszkopty,
ciasteczka, wafelki, chrupki, paluszki oraz napoje. Czas imprezy podzielony jest na 90 minut
zabawy i 30 minut na poczęstunek.
Koszt pakietu standardowego:
-środa do piątku 350 zł ( 10 dzieci, każde dodatkowe dziecko 25 zł)
-soboty, niedziele 400zł ( 10 dzieci, każde dodatkowe dziecko 30zł)
Grupa podstawowa to 10 dzieci maksymalnie, każda dodatkowa osoba wymaga wniesienia
dodatkowej opłaty.
Pakiet podstawowy można wzbogacić dodatkowymi atrakcjami:
- piniata od 90 zł do 150zł( zależy od wielkości i wyboru zawartości)
- balony z helem lub dodatkowe tematyczne elementy wystroju, koszt do oszacowania z
rodzicami, zgodnie z budżetem urodzinowym
- godzina zumby 100zł
- kos umy z naszej wypożyczalni dla wszystkich małych gości 150zl
-pamiątkowe zdjęcia aparatem natychmiastowym typu polaroid/8zł sztuka
Rodzice jubilata mogą dokonać rezerwacji stolika w kawiarni na czas imprezy.
MAGICZNE URODZINY W KRAINIE FANTAZJI
to imprezy zawierające pakiet standard oraz tematyczne animacje, piękną oprawę w
postaci nawiązującej scenograﬁi, kos umów i wyjątkowych dekoracji sali urodzinkowej.
Wiek dzieci 3+
czas:90 minut zabawy, 30 minut poczęstunek
Koszt:
-środy-piątku 480zł grupa do 10 dzieci( każde dodatkowe dziecko 25zł)
-soboty i niedziele 530zł grupa do 10 dzieci ( każde dodatkowe dziecko 30zł)
URODZINOWE PAKIETY TEMATYCZNE
Pakiet „NIBYLANDIA”- Wróżki-Piraci .Dzieci przenoszą się w magiczny świat
Piotrusia Pana. Zabawy, animacje związane i krótkie warsztaty kreatywne związane są
z tematem przewodnim.
Pakiet „WIOSKA INDIAŃSKA” uczestnicy zabawy wspólnie budują wioskę , stawiają
wigwamy, ubierają przygotowane kos umy, samodzielnie tworzą dla siebie indiańskie
ozdoby( które otrzymują w prezencie ).
Pakiet „NA KRÓLEWSKIM ZAMKU” uczestnicy imprezy przenoszą się w czasie na dwór
królewski. Dzieci mają do dyspozycji iście królewską garderobę, pełną balowych sukni,
biżuterii, rycerskich zbroi i smoczych kos umów.

„LEGO PRZYGODA” - wiek dzieci 5-12 lat
Razem z GO4ROBOT, Firmą zajmującą się organizacją profesjonalnych warsztatów z
robotyki zapewnimy Państwa pociechom pełne wrażeń, kreatywne urodziny. Warsztaty
prowadzone są przez doświadczonych, pełnych pasji trenerów. Wyposażenie do zajęć to
zestawy klocków i oprogramowania na licencji LEGO. Nowe rozwiązania technologiczne z
całą pewnością zainteresują młodych inżynierów
Koszt:
Pakiet podstawowy 120 minut zabawy , jeden doświadczony
trener, grupa 10 dzieci 550zł
(każde dodatkowe dziecko 35 zł)
Pakiet rozszerzony 120 minut zabawy, dwóch trenerów,
dodatkowe atrakcje grupa 10 dzieci
650zł( każde dodatkowe dziecko 40zł)
Tort dostarczany jest we własnym zakresie. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu.

URODZINY MAŁEGO CHEMIKA
Pakiet standard plus warsztaty chemiczne. Wiek dzieci 4+
czas: 90 minut zabawy, 30 minut poczęstunek
Koszt:
-środy -piątku 550zł grupa 10 dzieci(każde dodatkowe dziecko 35zł)
-soboty i niedziele 600zł grupa 10 dzieci(każde dodatkowe dziecko 40zł)
Pakiet „Mini Lab”- uczestnicy wcielają się w rolę małych naukowców.
Profesjonalna oprawa( mini fartuchy ochronne, okulary, wyposażenie)
pozwala dzieciom poczuć klimat prawdziwej pracowni chemicznej.
Proponowane eksperymenty bazują na bezpiecznych produktach spożywczych, których
odpowiednie połączenie zaowocuje jednak atmosferą grozy, emocji i pełnego zaskoczenia.
Temat przewodni to wulkany i spektakularne eksplozje.

Wiecej informacji na

www.nostribimbi.pl lub na FB
Nostri Cafe
ul. Piwoniowa 5, Poznań
kawiarnia@nostribimbi.pl
tel. 784 315 892

