
Vyber si párty 
podle Tvých představ

Chci pouze 
pronájem

Chci
něco navíc

Chci párty 
se vším všudy

Zajistíme Ti 
nazdobenou 

párty místnost 
připravenou na 
skvělou oslavu. 

Užij si to s rodinou 
či kamarády ve 

svém stylu. 

Jako dárek od nás 
získáš kredit na 

atrakce v hodnotě 
3000 Kč.

Pomůžeme 
Ti uspořádat 

ezapomenutelnou 
párty. K párty 

místnosti si 
doobjednej zábavu 

a občerstvení 
z naší nabídky. 

Neboj, kredit na 
atrakce dostaneš 

také.



O všechno se 
postaráme za 

Tebe. 

Připravíme Ti 
párty místnost i 
s občerstvením, 

vymyslíme 
zábavný program 

a budeme se 
Ti celou dobu 

věnovat. 

Kredit na atrakce 
je samozřejmostí!

Cena 
od 3000 Kč*

Cena 
od 6000 Kč*

Cena 
od 15 000 Kč*

 
*Finální cena se může lišit. 

Pro kompletní kalkulaci kontaktujte našeho párty koordinátora.



Chci 
pouze pronájem

Chci pronájem v týdnu

Po-Pá
 13:00 – 15:15

3 500 Kč

Po-Pá
 16:00 – 18:15

4 000 Kč

Po-Pá
10:00 – 12:15

3 000 Kč

Chci pronájem o víkendu

So-Ne
 16:00 – 18:15

6 000 Kč

So-Ne
13:00 – 15:15

6 000 Kč

So-Ne
10:00 – 12:15

6 000 Kč

Co v rámci pronájmu dostaneš?

KRÁSNĚ NAZDOBENOU PÁRTY MÍSTNOST JEN PRO TEBE,

S TRUHLOU PLNOU NAŠICH HRAČEK,

A KOMPLETNĚ VYBAVENOU NA POŘÁDNOU 
PÁRTY V TVOJÍ REŽII.

Co v rámci pronájmu dostaneš?

KRÁSNĚ NAZDOBENOU PÁRTY MÍSTNOST JEN PRO TEBE,

S TRUHLOU PLNOU NAŠICH HRAČEK,

A KOMPLETNĚ VYBAVENOU NA POŘÁDNOU 
PÁRTY V TVOJÍ REŽII.



Chci něco navíc
K ceně pronájmu si můžeš doobjednat extra zábavu a mlsání 

Zábava navíc
Kouzelná plastelína
Naučíme Tě formovat naši magickou plastelínu ...   1000 kč

Čas na parádění
Vytvoř si třpytivé tetování nebo vlastní design nehtů …  1000 Kč

Facepainting
Proměníme Tě v cokoliv co budeš chtít …    1500 Kč

Airbrush 
Vyber si šablonu a užij si tetování, které jde smýt …  2000 Kč

Balónky na přání 
Máš radši tučňáka, pudlíka, nebo opici? …   2400 Kč

Pilotní škola Hamleys
Naši experti Tě naučí triky s drony a vrtulníky …   1000 Kč

Kouzelnická show …      1000 Kč

Párty pohoštění
Dort
Dotvoř atmosféru svojí párty tematickým dortem 
od vyhlášených cukrářů PunkRockCakes …            od 2000 Kč
Mlsání a domácí limča …        500 Kč

Chceš navíc pizzu, cupcaky, chlebíčky, rychlé špunty nebo ovoce v čokoládě? 
Dej nám vědět, uděláme Ti individuální nabídku.

Návštěva medvěda
Nech si popřát od Hamleyho či Hattie …    500 Kč

Profesionální fotograf
Zachyť kouzlo okamžiku …   1800 Kč

Suvenýry z párty
Zvěčni své vzpomínky magnetkou, 
tričkem, nebo fotoknihou …                od 130 Kč



 

Chci párty se vším všudy

Nech všechno na nás! 
Užij si tu nejsenzačnější párty bez starostí.

Na co se můžeš těšit?
3 workshopy dle Tvého výběru, kouzelník, facepainting, 

medvěd, fotograf, občerstvení, dort, průvodce zábavy, který 
se postará o vaše ratolesti, přípitek dětským šampaňským, 

fotokniha, doprovod na atrakce a spoustu zábavy.


