Dzień Dziecka 2019
Dzień dziecka jest niezwykle ważnym świętem w kalendarzu każdej
pociechy.
Sprawimy, że będzie to dzień naprawdę wyjątkowy.
Centrum Zabaw dla Dzieci Fikoland oferuje dzieciom takie zajęcia,
które na długo pozostaną w ich pamięci jako czas świetnej zabawy,
połączonej z rozwojem i nauką, co jest niezwykle ważne
w kształtowaniu młodej sylwetki.
Dwie godziny zabawy, na które chcemy zaprosić Państwa do
Fikolandu będą przepełnione wieloma atrakcjami, dzięki którym
dzieci nie będą mogły się nudzić!
Do dyspozycji dzieci będzie teren całego Centrum z placem zabaw, basenami
wypełnionymi kolorowymi kulkami, dmuchanym zamkiem, zjeżdżalniami, tunelami,
boiskiem do piłki nożnej i masą innych pozycji zachęcających do spożytkowania
w aktywny i mądry sposób ogromnych pokładów energii.
W Fikolandzie na każdego czeka kwadrans dyskoteki
z konkursami i wspólną zabawą w muzycznym rytmie
znanych przebojów, a wszystko to w specjalnej sali
dyskotekowej wśród laserów, świateł i sztucznego dymu
dodającego magicznej atmosfery.
Oferujemy także wspólną rozrywkę z konsolą XBOX,
która przy okazji zabawy stymuluje kreatywne myślenie, koncentrację i współpracę
w realizacji wspólnego celu w grze.
Nauka także nie musi być nudna - dzieci odkryją tę prawdę przy okazji skorzystania
z naszego „Cyber –Oka“, czyli nowoczesnego mikroskopu o dużym ekranie, który
połączy odkrywanie świata z rozrywką. Zobaczymy w powiększeniu jak atrament
wnika w porowatą powierzchnie papieru, dowiemy się czy końcówka igły jest ostra.

Każdy będzie mógł wyjść od nas kolorowy! Chętnym
dzieciom animatorzy zaproponują profesjonalne tatuaże
tworzone antyalergicznymi farbkami do ciała
na rączkach lub policzkach, dzięki którym twarz każdego
malucha rozpromienieje w uśmiechu.

Dzień dziecka bez niespodzianki byłby naprawdę nudny, prawda? Na szczęście
czeka na wszystkich element pozytywnego zaskoczenia w postaci wizyty ukochanego
przez każdego idola - psa Marshalla, dzięki któremu nikt nie będzie się nudził!
Wszystkie atrakcje w regularnej cenie dla grup
- 14 zł / 2 godz. zabawy.
Możliwość dokupienia poczęstunku składającego się ze
słodkiego pączka i soku, w cenie 5 zł od osoby.

Zapraszamy serdecznie!
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