
serwis kawowyOFERTA DLA RODZICÓW URODZINOWYCH

Za rezerwację stolika wraz 

z przygotowanym serwisem

kawowym pobierana jest

dodatkowa opłata w

wysokości:

 

100,00 zł
S-Pokój, Koronacyjna, Patio

 

75,00 zł 
Sala zabaw

 

W ramach usługi SERWIS KAWOWY otrzymacie zestaw do 15 osób, w tym:

– przygotowany stół w jednej z dostępnych stref dla rodziców urodzinowych (dostępność

sal wg kolejności zgłoszonych rezerwacji usługi serwisu)

– przygotowane nakrycia do serwisu kawy/herbaty,

– talerzyki do ciasta, serwetki,

– 2 termosy (1,5 l) kawy pozwalające na podanie do 20 kaw (150 ml) oraz mleko,

– 1 termos (1,5 l) herbaty z cytryną,

– 2 dzbanki z wodą (1 l) z cytryną.

 

Możecie Państwo zarezerwować dla zaproszonych rodziców nową usługę 
Family Park – serwis kawowy (zestaw do 15 osób). 

Do dyspozycji Państwa przygotowaliśmy kilka stref, 

w których możecie oczekiwać na dzieci, bawiące się

podczas przyjęcia urodzinowego. Aktualnie

dysponujemy trzema niezależnym strefami dla

rodziców urodzinowych:

– S-Pokój (sala znajdująca się przy bufecie/parter)

– Sala Koronacyjna (cicha niezależna sala poza salą

główną na parterze)

– Sala Patio (niezależna klimatyzowana sala na

piętrze).

W przypadku wyczerpania limitu rezerwacji w danym

dniu Recepcjonista może zaproponować

przygotowanie stolika w strefie głównej sali zabaw.



serwis kawowyOFERTA DLA RODZICÓW URODZINOWYCH

Proponujemy Państwu:

– babkę piaskową czekoladową lub jogurtową 9,00 zł 

(foremka 8 porcji)

– ciasto bankietowe 2,50 zł za porcję

 

Oferujemy również pyszną pizzę włoską od 18,00 zł.

Pełna oferta naszego bufetu znajduje się na stronie

https://www.familypark.pl/bufet/

 

 

Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z usługi serwisu kawowego, a nie macie czasu by

zamówić ciasta w cukierni zapraszamy do skorzystania z przygotowanych przez nas

słodkości.

 

Wypieki z naszej oferty należy

zarezerwować najpóźniej dwa

dni robocze przed planowanym

terminem urodzin.

Zapraszamy do kontaktu z

Recepcją 

tel.: 52 321 69 55, 500 474 107

poczestunek dla rodziców z naszego bufetu

Na przyjęcie urodzinowe organizowane w Family Park obowiązuje całkowity zakaz

wnoszenia własnego jedzenia i picia z wyjątkiem tortu urodzinowego dla dzieci

oraz ciasta i owoców dla zaproszonych rodziców. Ze względu na bezpieczeństwo

sanitarne Rodzic organizujący przyjęcie zobowiązany jest do okazania dowodu

zakupu wnoszonego na obiekt tortu/ciasta/owoców lub do podpisania oświadczenia

o odpowiedzialności za wnoszone wypieki w przypadku własnego wyrobu.

p r z y p o m i n a m y ! 


