
WYSTRZAŁOWE URODZINY W LASER PARKU

Przy każdym wariancie urodzin oferujemy:
→   bezpłatny pokój VIP-a lub część kawiarnianą.
→ bezpłatną koszulkę firmową Laser Park dla Jubilata.
→ bezpłatne zaproszenia dla wszystkich uczestników.

Istnieje możliwość przyniesienia tortu urodzinowego we własnym zakresie. 

Strzałem w dziesiątkę jest wynajęcie Szef Sztabu Jubilata,Szef Sztabu Jubilata, czyli animatora 
zabaw dla dzieci, który zapewni:
- opiekę dla dzieci podczas całej imprezy,
- zabawę w rozbrajanie bomby podrzuconej do Laser Parku,
- taktyczne rozkręcanie rywalizacji w laserowy paintball i laserowy labirynt,
- malowanie „barw wojennych“ na twarzach specjalnymi farbami.
Wynajęcie animatora to 200 zł za całą imprezę. Istnieje możliwość ustalenia na 
własne potrzeby szczegółowego scenariusza zabawy.

Gwarantujemy Waszym dzieciom niezapomniane urodziny!

ZAPRASZAMY!
Laser Park, ul. Bosaków 5A, 31-476 Kraków

Tel. 12 296 01 30,  e-mail info@laserpark.pl, www.laserpark.pl

Godziny otwarcia: codziennie 13.00-21.00
Imprezy urodzinowe mogą również odbywać się w innych godzinach

*Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu KC.

Misja SnajperaMisja Snajpera
30-minutowa gra w laserowy paintball,
30 min. laserowy labirynt 
nachosy dla każdego,
Pepsi 0,2 l. dla każdego

Czas trwania - 2 godz.
Minimum 10 osób
CENY:
sobota – 76 zł/os.
niedziela – 68 zł/os.
piątek – 65 zł/os.
poniedziałek – czwartek – 55 zł/os.

Misja MajoraMisja Majora
dwie 30-minutowe gry w laserowy 
paintball,
30 min. laserowy labirynt 
1 dowolna duża pizza na pięć osób,
nachosy dla każdego,
Pepsi 0,2 l. dla każdego

Czas trwania – 2,5 godz.
Minimum 10 osób
CENY:
sobota – 101 zł/os.
niedziela – 95 zł/os.
piątek – 91 zł/os.
poniedziałek – czwartek – 75 zł/os.

Misja GenerałaMisja Generała
trzy 30-minutowe gry w laserowy 
paintball,
30 min. laserowy labirynt 
1 dowolna duża pizza na pięć osób,
nachosy dla każdego, 
Pepsi 0,2 l.  dla każdego

Czas trwania - 3 godz.
Minimum 10 osób
CENY:
sobota – 130 zł/os.
niedziela – 123 zł/os.
Piątek – 119 zł/os.
poniedziałek – czwartek – 101 zł/os.

http://www.laserpark.pl/
mailto:info@laserpark.pl

