КАКВО ВКЛЮЧВАТ НАШИТЕ ПАКЕТИ ЗА РОЖДЕН ДЕН?
Пакет до 15 деца

Пакет до 10 деца

ДЕКОРАЦИЯ и
наем за 2 часа

ДЕКОРАЦИЯ и
наем за 2 часа
ПАРТИ МЕНЮ с включени
напитки

650 лв.

ПАРТИ МЕНЮ с включени
напитки

690 лв.

ТЕМАТИЧНО
ЗАНИМАНИЕ
с водещ и музика

ТЕМАТИЧНО
ЗАНИМАНИЕ
с водещ и музика

* Доплащане за дете над предвиденото – 25 лв.
** Максималният брой на децата е 15.

Пакетната цена включва още: OreHHerO домакин, който се грижи за организацията и протичането на
цялото събитие, водещ на заниманията и всички необходими материали за заниманията и малък
подарък за всяко дете.
Тортата е най-специалното нещо за всеки рожден ден! Ето защо OreHHerO Ви дава пълната свобода
да изберете своята торта от сладкарница по Ваш избор. Единственото ни изискване е да
предоставите на надлежно попълнен сертификат за качество. Разбира се, ако желаете, можем да Ви
препоръчаме торта и от нашите партньори, и поръчаме любимата торта от Ваше име.
Заснемане на празника: OreHHerO предоставя мобилни снимки на партито, които изпраща в рамките на
24 часа от събитието на посочения от родителите e-mail. При интерес ще се радваме да ангажираме
професионален фотограф срещу допълнително заплащане.

ДЕТСКИ ПАРТИ МЕНЮТА*

Всеки допълнителен час занимания се заплаща: 30 минути допълнително - 70 лв., 1 час занимания
допълнително - 120 лв.

Всички посочени цени са без ДДС.

ДЕКОРАЦИЯ,
включена в пакетната цена:
Празничен фото-кът с масичка за тортата
с надпис „Честит рожден ден“, името и годините на детето, което празнува, подготвени в
темата на партито
Хартиени помпони и лампички
на стените в залата за почерпка
Празнично декорирана маса
Стилно аранжирана в съзвучие с темата на партито

Можете да добавите индивидуални предпочитания, насоки и желания.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ДЕКОРАЦИЯ,
която можете да поръчате допълнително:
Балони с хелий

Стандартни балони

□

□

балон-цифра
(1 бр. – 21 лв.)

□

цветни латексови балони:

(1 бр. – 15 лв.)

□

(1 бр. – 3.50 лв.)

□

с надпис Happy Birthday
(1 бр. – 4.50 лв.)

балон-цифра
латексов балон
(1 бр. – 1 лв.)

□

с надпис Happy Birthday
(1 бр. – 0.60 лв.)

Тематична пинята – 65 лв.

ПАРТИ МЕНЮТА
Вариант I
Гризини с пармезан
Солени палачинки/ с колбас и сирена или зеленчуци
Хрупкави картофи на пръчици / батат или обикновени картофи
Панирани филенца / с корнфлейкс на фурна
Мини зеленчукови шишчета
Плодови шишчета

Вариант II
Гризини с чедър
Тортили / пиле, крема сирене и хрупкави зеленчуци или с маслинена паста и зеленчуци
Хрупкави картофи на пръчици/ батат, обикновени
Панирани филенца/ със сусам на фурна
Мини бургери/ с месно кюфте или зеленчуково кюфте
Зеленчукови пръчици

Вариант III
Гризини със сусам
Мини пици/ с колбаси или зеленчукови
Хрупкави картофи на пръчици/ батат или обикновени картофи
Мини сандвичи/ с бял или пълнозърнест хляба, крема сирене, прошуто кото, чедър, краставичка
или със сирена и зеленчуци
Мини телешки кюфтенца
Зеленчукови пръчици

ИТАЛИАНСКО МЕНЮ*
Prosciutto Cotto/ доматен сос, моцарела, шунка от 100% месо, чери домати
Маргарита/ Доматен сос и моцарела
Наppy Chicken/ доматен сос, 100% пилешко филе, моцарела, маслини
* тестото за пицата узрява 24 часа и е замесено с квас
Плодови фунийки/ Хрупкави фунийки с пълнеж от свежи сезонни плодове
* Към всяко от менютата е включен плодов сок или домашна лимонада по избор.

ТЕМАТИЧНИ ЗАНИМАНИЯ И РАБОТИЛНИЧКИ
Можете да изберете една или няколко от посочените по-долу разновидности:

КУЛИНАРНА
РАБОТИЛНИЧКА

БИО ИГРИ

Приготвяне на
мъфини

Криминалистика: „Престъпление“

□
□

Приготвяне на мини-пици
„Маргарита“

Ателиета с експерименти: „Яко
ДНК!“

□

Приготвяне на
ливански сандвич

Ателиета за животни: „Какво се
крие на о. Мадагаскар?“

□

Палеонтология: „Модерни
динозаври“

Ателиета за
животни: „Приключение в
Египет“

□
□

…………………………………………

□
ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ

АРТ-АТЕЛИЕТА
Рисуване върху
текстилни торбички
Рисуване с четка върху платно
Изработка на стилизирани
фигурки от глина

Тема на ателието: свободна

ДРУГО

□
□

□
□
□

□ конкретна □

LEGO роботика
Магическо шоу с Маг
Шехерезада
Игри и детска дискотека

□
□
□

ВАЖНИ ВАЖНОСТИ
Запазване на дата: за да запазите дата за празненството, е необходимо да капарирате сума от 100
лв. При отказ от провеждане на партито 3 дни преди заявената дата, сумата не се възстановява. В
този случай има възможност за пренасрочване за друга дата, без да се дължат неустойки.
Външни лица: на територията на детски център OreHHerO не се допускат външни лица по време на
партито. Заниманията са предназначени изключително за децата. Родителите, които ги придружават
могат да се насладят на една приятна разходка в намиращите се в близост паркове или модерните
кафета и ресторанти. При желание от Ваша страна бихме се погрижили за резервацията на Ваше
име.
Допълнителни услуги: ако желаете да Ви бъдат предоставени услуги извън описаните в тази оферта, с
удоволствие ще се погрижим да Ви ги осигурим в пълно качество и срок.
Материални щети, нанесени по време на партито се съобщават на родителите своевременно и се
заплащат по надлежния ред.
Промени по заявката могат да се правят не по-късно от 5 работни дни преди датата на партито.
Финална оферта ще получите до три дни след попълване и подаване на заявка за рожден ден.

Ако имате каквито и да е въпроси, свързани с организирането на Вашето празненство, не
се колебайте да се свържете с нас: hrisi.orehhero@k-e-g.eu / 0897 540 022.

