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SLAVLJENEC IN NJEGOVI PRIJATELJI
PREJMEJO:
• vabila na praznovanje (ob rezervaciji),
• spominsko knjigo za slavljenca,
• spominsko fotografijo v okvirju za vse
udeležene.
MOŽNI TERMINI PRAZNOVANJ:
DELAVNIKI:

SOBOTE:

NEDELJE:

14:00–16:00
16:00–18:00
18:15–20:15

10:00–12:00
12:15–14:15
15:00–17:00
17:15–19:15

9:45–11:45
12:00–14:00

TRAJANJE PRAZNOVANJA: 2 uri
PRAZNOVANJE NAMENJENO STAROSTNI
SKUPINI: od 3 do 9 let
CENA ANIMACIJE: 55 €
CENA MENIJA: 2,50 €/OSEBO
+ torta (v primeru naročila pri izbranem
gostincu)
MAKSIMALNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV:
15 otrok
(oz. po predhodnem dogovoru do 20)

MOŽNOST REZERVACIJE IN PLAČILA:
• Najmanj 3 dni pred želenim terminom v
informacijski pisarni Europarka (pritličje).
• Plačilo 30 € ob rezervaciji, plačilo 25 €
animatorju na dan praznovanja.
• Strošek izbranih menijev se poravna pri
izbranem gostincu na dan praznovanja.
• Torta, izbrana v McDonald'su, se poravna
pri omenjenem gostinskem ponudniku,
torta iz Megamarketa Interspar ali
Tete Fride pa pri animatorju na dan
praznovanja.
• V primeru, da se rojstnega dne udeleži
več kot 15 otrok (do 20), je potrebno
doplačilo 15 € za dodatnega animatorja.
• V primeru nepravočasne odpovedi
(najmanj en dan pred praznovanjem)
iz neopravičljivih razlogov zneska
akontacije ne povrnemo.
Pri izvedbi rojstnega dne v otroškem
parku Čarobni svet se upoštevajo pravila
otroškega parka:
• Oddaja oblačil animatorjem na lastno
odgovornost.
• Animatorje pred praznovanjem
obvestimo o alergijah ali morebitnih
zdravstvenih težavah otrok.
• Otroci, stari manj kot 3 leta, so na
praznovanju v spremstvu svojih staršev
oz. po dogovoru z animatorjem.
• Starši svoje otroke pričakajo ob uri, ki je
dogovorjena za zaključek praznovanja.
Animator po poteku ure ni odgovoren za
skrb in varstvo otrok.
• S pravili so seznanjeni tudi vsi starši
otrok, ki pridejo na praznovanje.
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PRAZNUJ

ROJSTNI DAN
V OTROŠKEM PARKU

• Vsak dan v tednu, razen med prazniki
• Za otroke med 3. in 9. letom starosti
• 6 rojstnodnevnih tem
• Izkušena ekipa animatorjev
• 5 restavracij, 11 menijev
• Torta
• Darila za vse udeležence

Informacijska pisarna Europarka:
02 320 82 10
E-naslov:
marketing@europark.si
Spletna stran:
www.europark.si
Facebook:
www.facebook.com/Europark.Maribor

DATUM IN URA PRAZNOVANJA:

Ponudba dnevnih tematik
rojstno
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Poseben meni za otroke s celiakijo, alergijo na mleko ipd. v Tako's Dosu, Teti
Fridi, Restavraciji Interspar ter McDonald'su brez doplačila, v restavraciji Al
Capone po ceniku gostinskega lokala.

TAKO’S DOS:

SKRIVNOSTNI GOZD

POZABLJENI ZAKLAD

GRAJSKA ZABAVA

vsebina prilagojena dekletom in fantom

vsebina prilagojena dekletom in fantom

vsebina prilagojena dekletom

Čarobni svet se za čas praznovanja
spremeni v Skrivnostni gozd
čudežnih živali, ki s pomočjo
svojih izjemnih lastnosti varujejo
princa oz. princeso pred nevidnim
Zmajem Direndajem. Da jim to
uspe, se morajo uriti in dokazovati
v posebnih nalogah, premagovati
različne ovire ter poiskati zaklad, ki
ga varuje Zmaj Direndaj.

Posadka gusarjev in morskih deklic
prispe na Čarobni otok, kjer so
nekoč skrili zaklad. Ker je od tega
že zelo dolgo, so gusarji pozabili,
kje je zakopan, medtem ko morske
deklice zanj sploh ne vedo.
Obstaja sicer zemljevid, vendar je
že skoraj razpadel. Čeprav je na
njem označenih nekaj točk, pa je
najpomembnejša izbrisana. Bo
zaklad naposled le najden?

Čarobni svet se za čas
praznovanja spremeni v najlepši
dvor – dvor Zmaja Direndaja, ki
je k sreči tudi najboljši prijatelj
naše kraljične. Zaradi obnove
njenega gradu bo tako rojstni dan
praznovala na tem lepem dvorcu
in nanj povabila vsa dekleta
svojega malega sveta – vile,
metuljčice, princeske ter morske
deklice. Med zabavo pa dekleta
odkrijejo staro, že pozabljeno
ogledalo, ki vse vidi in vse ve. Le
podrgniti je treba po njem.

SUPER JUNAKI

CICIRAJA OBIŠČE ZMAJA

ŠPORTNA ZABAVA

vsebina prilagojena fantom

vsebina prilagojena najmlajšim

vsebina prilagojena dekletom in fantom

Čarobnemu svetu grozi uničenje
zaradi invazije neznanih bitij.
Še dobro, da je Zmaj Direndaj
pravočasno izvedel za slabo
novico. Nemudoma je sklical
najpogumnejše fante tega sveta,
ki bodo naredili vse, da premagajo
sovražnika. Da jih sovražnik ne
bo prepoznal, se bodo prelevili v
prav posebne superjunake, ki se
bodo pred tem urili še v posebnih
nalogah, dodeljenih od Zmaja
Direndaja.

Otrokom – pravljičnim junakom
je postalo dolgčas, saj nastopajo
vedno v isti zgodbi, z istimi
prijatelji ali tekmeci in vedno na
istem kraju. Tako se odločijo, da
obiščejo pravljični kraj z imenom
Čarobni svet, kjer spoznajo dva
čudovita Zmaja Direndaja. Skupaj
z njima se odpravijo na posebno
cici zabavo.

Čarobni svet se prelevi v športno
telovadnico in stadion. Športniki iz
različnih držav prispejo v Maribor,
mesto športa, na zahtevne priprave
za olimpijske igre. Zdrav duh v
zdravem telesu in veliko, veliko
treninga.
Urili in krepili se bodo v različnih
športnih disciplinah ter igrivih
tekmovanjih.
Pa hitro na trening, pot do medalje
je dolga ...

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE ZDRUŽUJE:
Spoznavni (otroci se predstavijo), kostumografski (kostumi, poslikava obraza), ustvarjalni (skupinska izdelava
rojstnodnevnega darila), gibalno-zabavni (interaktivne igre in prosto igranje otrok), ter ogled malih živali v
prodajalni Premium Pet (opcijsko) in gostinski del.

Možnost naročila torte
s svečkami:
MEGAMARKET INTERSPAR
• Sadna ali čokoladna
mala: 10 €, velika: 20 €
*mala: do 12 otrok, velika: od 13 do 15 otrok

TETA FRIDA
• Sacher by Q:
mala: 24,80 €, velika: 48 €
• Pasijonka:
mala: 26,40 €, velika: 51,20 €
• Rozafa:
mala: 27,20 €, velika: 52,80 €
• Cheesecake Jagoda:
mala: 26,40 €, velika: 51,20 €
• Cheesecake Nougatela:
mala: 26,40 €, velika: 51,20 €
*mala: od 10 do 12 otrok,
velika: od 15 do 20 otrok.

MCDONALD’S
• Jagodna ali čokoladna: 5,30 €

• 1. meni
Piščančji file s hrustljavim
krompirčkom, 1 dcl kaktusovega ali
jabolčnega soka
• 2. meni
Sendvič s pršutom, solato,
paradižnikom in jajcem, 1 dcl
kaktusovega ali jabolčnega soka
• TORTA
iz Megamarketa Interspar ali Tete Fride

CENA: 2,50 €/OSEBO

AL CAPONE
• 1. meni
Kos pice (pica klasika), 2 dcl
brezalkoholne pijače
• TORTA
iz Megamarketa Interspar ali Tete Fride

CENA: 2,50 €/OSEBO
RESTAVRACIJA INTERSPAR
• 1. meni
Piščančji medaljoni (5 kos), ocvrt
krompir, sok Biba (0,33 l)
• TORTA
iz Megamarketa Interspar

CENA: 2,50 €/OSEBO
*Meniju pripada igrača po izboru restavracije.

MCDONALD’S
• 1. meni
Hamburger, mali pomfrit/solata/sadje,
mala pijača
• 2. meni
Cheesburger, mali pomfrit/solata/
sadje, mala pijača
• 3. meni
Chicken McNuggets (4 kos), mali
pomfrit/solata/sadje, mala pijača
• TORTA
iz McDonald'sa

CENA: 2,50 €/OSEBO

TETA FRIDA
• 1. meni
Kos torte (okus pomaranča-čokolada,
banana ali Sacher), 2 dcl naravnega
100-odstotnega jabolčnega soka Tete
Fride
• 2. meni:
Sladica v kozarčku Čokoladna trilogija,
2 dcl naravnega 100-odstotnega
jabolčnega soka Tete Fride
• 3. meni:
1 kepica 100-odstotnega naravnega
sladoleda Tete Fride (okus po izbiri), 2 dcl
naravnega 100-odstotnega jabolčnega
soka Tete Fride

CENA: 4,20 €/OSEBO
*Vsakemu meniju pripada igrača po izboru
restavracije.

Posebni meniji za otroke s celiakijo ali alergijo
na mleko so brez doplačila (celiakija: meni 2, 3;
alergija na mleko: meni 3).

