Oslava narozenin
v dětském koutku „Akvárko“ v Aquaparku Olomouc
Dětský koutek „Akvárko“ můžete pro Vaše děti využít pro
oslavy různých výročí, narozenin, jmenin, konce školního roku
atd. Děti mohou pozvat kamarády a oslavit svou významnou
událost v prostředí dětského koutku v Aquaparku Olomouc.
Narozeninový balíček zahrnuje:
• uzavření dětského koutku po dobu 3 hod.
středa, pátek 15:00 – 18:00
víkend, státní svátek 10:00 – 13:00 nebo 15:00 - 18:00 hod.
• doprovodný program – soutěže a hry, malování na obličej, hudba
• láhev dětského šampusu a dárek pro oslavence
• možnost objednání občerstvení k oslavě z AQUA Restaurace
• možnost poskytnutí pozvánek v elektronické podobě
Cena oslavy:
Všední den základní cena 2100 Kč
V ceně je zahrnut vstup pro 8 dětí
Víkend, státní svátek základní cena 2600 Kč
V ceně je zahrnut vstup pro 10 dětí
Při vyšším počtu dětí se započítává navíc cena ve výši 260,- za dítě starší 1 roku
Maximální kapacita dětského koutku je 15 dětí
Podmínky objednávky:
Objednávky oslav přijímáme minimálně 7 dní před plánovanou oslavou.
Oslavu můžete objednat v DK buď telefonicky, prostřednictvím e-mailu
nebo po osobní dohodě.
Nejpozději do jednoho týdne od provedení rezervace je nutné zaplatit nevratnou
zálohu ve výši 500 Kč, která bude při řádném uskutečnění oslavy odečtena z celkové
ceny.
Po zaplacení zálohy již není možné oslavu bezplatně zrušit. Změna termínu akce je
možná pouze jednou a to nejpozději 7 dní před původně rezervovaným termínem.
Zálohu je možné zaplatit osobně na recepci dětského koutku denně v době 10:00-18:30.
Rodiče mohou trávit čas po dobu oslavy spolu s dětmi v dětském koutku. Pokud se jedná
o děti starší 3 let, mohou zůstat v dětském koutku bez rodičů pod dohledem personálu.
Občerstvení:
Objednávka nezahrnuje dort, ani občerstvení. Jídlo je možné zajistit v AQUA
Restauraci, kde Vám nabízíme možnost sestavit si vlastní narozeninové menu. V
takovém případě je nutné se domluvit minimálně týden před konáním oslavy.
Na místě je možné zakoupit si občerstvení z nabídky dětského koutku nebo bistra.
Dětský koutek nabízí:
Kofola, Jupík, RAJEC-různé druhy, RAUCH džus – různé druhy, káva, čaj,
Brumík, slané pečivo, chipsy, křupky aj. dle aktuální nabídky

Telefon: +420 588 517 778
E-mail: prodeti@aqua-olomouc.cz

