OFERTA URODZINOWA – URODZINY W CENTRUM ROZRYWKI FUN ARENA
Stadion Energa Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
Nazwa pakietu

Ilość
osób

Urodziny w
„strefie
nieważkości I
(trampoliny)”
(wiek min 5 lat,
polecane dla dzieci
od 8 r.ż.)

Urodziny w
„strefie
nieważkości II
(trampoliny +
parkour)”
(wiek min 5 lat,
polecane dla dzieci
od 8 r.ż.)

Urodziny dla
„prawdziwych
twardzieli
(paintball
elektroniczny)”
(wiek min 8 lat)

Najszybsze
urodziny w
mieście - gokarty
elektryczne
(wiek min 8 lat,
wzrost min 135 cm)

Czas
trwania

Cena
Pon-Czw
Pt-Ndz

8-12 os

2h

39 zł/os

49 zł/os

13-20 os

2,5h

35 zł/os

49 zł/os

8-12 os

2,5h

49 zł/os

59 zł/os

13-20 os

2,5h

45 zł/os

59 zł/os

8-12 os

2h

39 zł/os

49 zł/os

13-20 os

2,5h

35 zł/os

49 zł/os

8-12 os

2h

59 zł/os

69 zł/os

13-20 os

2,5h

55 zł/os

69 zł/os

Opis pakietu
• 2x25 min sesja na trampolinach (rozgrzewka, gry
zespołowe, nauka salt pod okiem instruktora)
• Gry i zabawy multimedialne
• Reflex game
• Rezerwacja stolików
• Możliwość skorzystania z szatni
• Możliwość wniesienia własnego poczęstunku*
• 2x25 min sesja na trampolinach (rozgrzewka, gry
zespołowe, nauka salt pod okiem instruktora)
• 1x 30 min sesja na parkour
• Gry i zabawy multimedialne
• Reflex game
• Rezerwacja stolików
• Możliwość skorzystania z szatni
• Możliwość wniesienia własnego poczęstunku*
• 2x25 min rozgrywki na arenie Zoltar Apokalipsa
(paintball elektroniczny)
• Gry i zabawy multimedialne
• Reflex game
• Rezerwacja stolików
• Możliwość skorzystania z szatni
• Możliwość wniesienia własnego poczęstunku*
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkolenie z budowy gokarta oraz technik jazdy
Instruktaż bezpiecznej jazdy
2x8 min za kierownicą gokartów elektrycznych
Gry i zabawy multimedialne
Reflex game
Rezerwacja stolików
Pamiątkowe opaski na rękę
Możliwość wniesienia własnego poczęstunku*

Urodziny tylko na strefie PARKOUR (bez trampolin) rezerwacje Movement Arena strefa parkour tel: 798 798 882
ATRAKCJE DODATKOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatkowa sesja na trampolinach – 12 zł/os (25 min)
Sesja na parkour z instruktorem – 15 zł/os (30 min)
Dodatkowa runda na arenie Zoltar Apokalipsa (paintball elektroniczny 25 min) – 15 zł/os
Dodatkowy wyścig na gokartach elektrycznych – 25 zł/os (pon-pt); 30 zł/os (sb-ndz)
Zjazd kolejką tyrolską – 15 zł/os
Zwiedzanie stadionu z przewodnikiem (1h) – 6 zł/os
Drzewo tajemnic – 5 zł/os
Opieka animatora w trakcie trwania urodzin – 100 zł

*Możliwość wniesienia własnego poczęstunku dotyczy wyłącznie napojów i przekąsek z grupy PepsiCo. Aktualny asortyment
można sprawdzić na stronie www.pepsicopoland.com

www.pitstop-gdansk • kontakt +48 733 – 870 – 870 • recepcja@pitstop-gdansk.pl

