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34.99 bgn
на дете

PL AY ZONE PARTY
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
• 60 минути скачане
• 15 минути диско и светлинно шоу в батут парка
• Чорапи за скачане
• Пица
• 1 вода (0.5л.)
• 60 минути ексклузивно ползване на парти зала
(отворена 30 минути след началото и до 30 минути след
края на сесията за скачане)
• Консумативи за парти (чинии, плата, прибори и др.)
• Подаръчен ваучер за рожденика от Area52

CRAZY JUMP PARTY

41.99 bgn
на дете

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА :
• 90 минути скачане
• 15 минути диско и светлинно шоу в батут парка
• Чорапи за скачане
• Пица
• 1 вода от (0.5л).
• 1 сок Cappy (0.250л.)
• 90 минути ексклузивно ползване на парти зала (отворена 30 минути
след началото и до 30 минути след края на сесията за скачане)
• Консумативи за парти (чинии, плата, прибори и др.)
• Подаръчен ваучер за рожденика от Area52

ULTRA JUMP PARTY

46.99 bgn
на дете

THE PACKAGE INCLUDES:
• 120 минути скачане
• 15 минути диско и светлинно шоу в батут парка
• Чорапи за скачане
• Пица
• 1 вода от (0.5л.)
• 1 сок Cappy (0.250л.)
• 120 минути ексклузивно ползване на парти зала (отворена 30
минути след началото и до 30 минути след края на сесията за
скачане)
• Консумативи за парти (чинии, плата, прибори и др.)
• Подаръчен ваучер за рожденика от Area52

ДОПЪЛНЕНИЯ И ДОБАВКИ:
• Кетеринг за родителите и техните гости (попитайте за детайли).
• Резервация в Area52 Cafe (минимална консумация: 75лв.)
• Донесете собствена торта (такса сервиз: 15 лв.)
• Заменете сока с фреш (добавете 2.50 лв. на човек)
• Допълнителни 30 мин. скачане = 7.99 лв на човек
(ако графикът го позволява)
• Допълнителни 60 мин. скачане = 11.99 лв на човек
(ако графикът го позволява)
• Аниматор (попитайте за детайли)
• Фотограф (попитайте за детайли)

Минимум 10 деца!

важна информация
Важна
За резервация на парти за рожден ден се изисква капаро от 75 лв.
Можете да промените датата на събитието безплатно, в срок от три дни преди него.
При отмяна на събитието поради вина не на Area52 Trampoline Park, капарото не може
да бъде възстановено. Резервацията е за минимум 10 човека. В случай че броят на децата е по-малък от 10, клиентът ще бъде таксуван за 10 човека.
Партито се резервира за определен час, гостите трябва да пристигнат 20 минути по-рано. Ако клиентът или гостите закъснеят, началният час за партито не може да бъде
преместен. Парти залата е на разположение 30 минути след началото на партито и 30
минути след края на сесията за скачане, без значение от часа на пристигане на гостите.
Минималната възраст на децата е 5 години.
Всички родители трябва да попълнят декларация за информирано съгласие преди посещението на парка. За улеснение на вашите гости, препоръчваме декларацията да
бъде попълнена преди партито. За да попълните декларацията, моля посетете нашия
уебсайт: https://sofia.area52parks.com/
Кафенето е резервирано за определен времеви период, затова то трябва да бъде освободено в края на периода на резервацията, за да можем да се подготвим за следващия
рожден ден. Ако желаете да удължите резервацията, това може да се случи, в зависимост от възможността ни.
Поне 4 работни дни преди събитието трябва да потвърдите по имейл
(reception@area52.bg) следното:

• Броят на децата и броят на родителите в кафенето
• Дали желаете кетъринг и други специфични напитки
Ако такъв имейл не е получен до 4 работни дни преди събитието,
то ще се смята за отменено.

Рецервации се приемат:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 11:00 - 18:00
Sofia Ring Mall №214 / Ниво 0
За повече информация:
www.sofia.area52parks.com
02/411 00 52, reception@area52.bg

