
Foglalás menete:  

Szabad időpontért keresse fel honlapunk „Eseménynaptár” fülét vagy érdeklődjön telefonon a 

+3620/7456072-es telefonszámon.  

A foglalás véglegesítése a várható létszám alapján számított 50% előleg megfizetésével 

történik. Ezt személyesen nyitvatartási időben, vagy számlázási adatok (név és cím) megadása 

után díjbekérő alapján átutalással tudja teljesíteni. 

Az előleg lemondott rendezvény esetén nem kerül visszatérítésre, azonban szabad helyek 

függvényében áttehető másik időpontra. 

 

 

Születésnapi csomagok:  
 

1. VR GALAXY CSOMAG 

Minimum létszám 8 fő 

Ára: 4.500 Ft/fő 

 Születésnapi sarok használata 3 órán át 

 VR élményberendezések használata 3 órán át 

 Animációs szolgáltatás (Az animátor segít a gépek kezelésében, gyerekek fogadásában, 

innivaló felszolgálásában), szülinap lebonyolításában 

 Köszöntő zene lejátszása 

 A torta elfogyasztásához szükséges eszközök 

 Korlátlan ropi és szörpfogyasztás 3 órán át  

 Étel, ital kizárólag tőlünk vásárolt fogyasztható 

 Tortát nem biztosítunk, HACCP igazolás ellenében behozható. 

2. VR MAXI CSOMAG 

Minimum létszám 8 fő 

Ára: 5.000 Ft/fő 

 Születésnapi sarok használata 3 órán át 

 VR élményberendezések használata 3 órán át 



 Animációs szolgáltatás (Az animátor segít a gépek kezelésében, gyerekek fogadásában, 

innivaló felszolgálásában), szülinap lebonyolításában 

 Köszöntő zene lejátszása 

 A torta elfogyasztásához szükséges eszközök 

 Korlátlan ropi és szörpfogyasztás 3 órán át 

 1 adag melegszendvics (szalámis/sonkás/sajtos) vagy hot-dog/fő  

 1 üdítő/fő 

 Étel, ital kizárólag tőlünk vásárolt fogyasztható 

 Tortát nem biztosítunk, HACCP igazolás ellenében behozható. 

3. VR SZUPERHŐS CSOMAG 

Minimum létszám 8 fő 

Ára: 6.000 Ft/fő 

 Születésnapi sarok használata 4 órán át 

 VR élményberendezések használata 4 órán át 

 Animációs szolgáltatás (Az animátor segít a gépek kezelésében, gyerekek fogadásában, 

innivaló felszolgálásában), szülinap lebonyolításában 

 Köszöntő zene lejátszása 

 A torta elfogyasztásához szükséges eszközök 

 Korlátlan ropi és szörpfogyasztás 4 órán át 

 1 adag melegszendvics (szalámis/sonkás/sajtos) vagy hot-dog/fő  

 1 üdítő/fő 

 Étel, ital kizárólag tőlünk vásárolt fogyasztható 

 Tortát nem biztosítunk, HACCP igazolás ellenében behozható. 

Áraink 2020.01.01-től visszavonásig érvényesek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. 


