
PRAZNUJ 
ROJSTNI DAN

V OTROŠKEM PARKU

Blizina zabave

•  Vsak dan v tednu, razen ob nedeljah  
in med prazniki

• Za otroke med 3. in 9. letom starosti

• 3 rojstnodnevne teme

• Izkušena ekipa animatorjev 

• 5 restavracij, 13 menijev

• Torta 

• Darila za vse udeležence

DATUM IN URA PRAZNOVANJA:

Info točka Europarka:  
02 320 82 10

E-naslov:  
marketing@europark.si

Spletna stran: 

www.europark.si
Facebook:  

www.facebook.com/Europark.Maribor

Splošne informacije
SLAVLJENEC IN NJEGOVI PRIJATELJI 
PREJMEJO:
• vabila na praznovanje (ob rezervaciji),
• spominsko knjigo za slavljenca,
•  spominsko fotografijo v okvirju za vse 

udeležene.

MOŽNI TERMINI PRAZNOVANJ:

TRAJANJE PRAZNOVANJA: 2 uri
PRAZNOVANJE NAMENJENO STAROSTNI 
SKUPINI: od 3 do 9 let

CENA ANIMACIJE: 75 €
CENA MENIJA: zapisana na prejšnji strani 
pri posameznem gostinskem lokalu

MAKSIMALNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV:
15 otrok 
(oz. po predhodnem dogovoru do 20)

MOŽNOST REZERVACIJE IN PLAČILA:

DELAVNIKI:
14:00–16:00 
16:00–18:00 
18:15–20:15

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

•   Najmanj 3 dni pred želenim terminom v 
informacijski pisarni Europarka (pritličje).

•  Plačilo 30 € ob rezervaciji, plačilo 45 € 
animatorju na dan praznovanja.

•  Strošek za izbrano torto v trgovini 
Interspar ali pri Teti Fridi poravnate 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.



ČAROBNI GOZD SKRITI ZAKLAD NA OTOKU PRAVLJIČNA ZABAVA

Skrivnostni svet se za čas 
praznične zabave spremeni v 
čarobni gozd čudežnih živali, ki s 
pomočjo svojih izjemnih lastnosti 
varujejo naše male goste pred 
nevidnim Zmajem Tolovajem. Da 
jim to uspe, se morajo braniti pred 
Zmajem Tolovajem s čarobnimi 
tatujčki in se dokazovati v 
posebnih nalogah ter premagovati 
različne ovire na poti. Posebna 
čarobna palica pa jih brani pred 
najhujšim in izpolnjuje vse skrite 
želje. 

Mornarji in morske deklice 
priplujejo na skrivnostni otok, 
kjer so pred davnimi časi skrili 
zaklad. Ker je od tega že zelo 
dolgo, so mornarji  in morske 
deklice pozabili, kje je zakopan. 
Na zemljevidu so označene točke, 
katere vodijo do skritega zaklada, 
vendar je najpomembnejša 
izbrisana. Bo mornarjem in 
morskim deklicam uspelo poiskati 
skriti zaklad? 

Čarobni  svet se za čas 
praznovanja spremeni v najlepšo 
pravljico v kateri nastopa strašen 
Zmaj Tolovaj. Odloči se, da 
na svoj rojstni dan povabi vse 
princeske in prince. Povabljenci 
so najprej prestrašeni, nato 
pa ugotovijo, da je zmaj zelo 
prijazen in dobrosrčen. Med 
praznovanjem Zmaj pokaže 
svoje skrito ogledalo, ki  je bilo 
dolgo velika skrivnost. Princeske 
in princi so nad ogledalom 
navdušeni.

Ponudba    
      rojstnodnevnih tematik Gostinska ponudba

* Vsakemu meniju pripada igrača 
presenečenja.

* Priloga pomfrit se lahko zamenja s katero 
drugo prilogo iz dnevne ponudbe prilog 
ta dan. 

Poseben meni za otroke s celiakijo, alergijo na 
mleko ipd. brez doplačila.

Ponudniki menijev in tort si pridržujejo 
pravico do spremembe cen.

• 1. meni
Piščančji file na žaru, hrustljavi 
krompirček, 1 dcl jabolčnega soka
• 2. meni
Hrustljave perutničke 5 kom, 
hrustljavi krompirček, 1 dcl 
jabolčnega soka
• 3. meni
Pollo con sezamo (ocvrti piščančji 
trakci), hrustljavi krompirček, 1 dcl 
jabolčnega soka

• Sadna ali čokoladna
mala: 15 €, velika: 20 € 

*mala: do 12 otrok, velika: od 13 do 15 otrok

• 1. meni
Piščančji medaljoni (5 kos), pomfrit*, 
sok 2 dcl in darilo 
• 2. meni
Ribje palčke, (5 kos), pomfrit*, sok 2 dcl 
in darilo  

• 1. meni
Otroška azija, v panko drobtine 
oviti piščančji trakci in krompirček, 
1 dcl jabolčnega soka
• 2. meni
Pad thai s piščancem, 1 dcl 
jabolčnega soka

• 1. meni*

Hamburger, mali Pommes Frites, mala 
gazirana pijača 2,5 dcl ali sok 2 dcl in 
sladica McSundae vanilija s prelivom 
čokolada, jagoda ali karamela
• 2. meni*

Cheeseburger, mali Pommes Frites, 
mala gazirana pijača 2,5 dcl ali sok 
2 dcl in sladica McSundae vanilija s 
prelivom čokolada, jagoda ali karamela
• 3. meni*

McNuggets 4 kosi, omaka, mali 
Pommes Frites, mala gazirana 
pijača 2,5 dcl ali sok 2 dcl in sladica 
McSundae vanilija s prelivom 
čokolada, jagoda ali karamela

• 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

TAKOS•  Sacher by Q:  
mala: 24,80 €

•  Pasijonka:  
 mala: 26,40 €

 •  Rozafa:  
mala: 27,20 €

•  Cheesecake Jagoda: 
mala: 26,40 €

•  Cheesecake Nougatela:  
 mala: 26,40 € 

* mala: od 10 do 12 otrok.

TRGOVINA INTERSPAR

RESTAVRACIJA INTERSPAR

CHUTY’S 

MCDONALD’S

TETA FRIDA

TETA FRIDA

CENA: 4,20 €/OSEBO

CENA: 3 €/OSEBO

CENA: 4 €/OSEBO

CENA: 3 €/OSEBO

CENA: 3,90 €/OSEBO

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

•  Glitter tatuji za vsakega 
otroka

•  Izdelajo si čarobno palico, 
ki jo potem uporabijo 
pri igri začarane živali, 
kjer si otroci izmišljujejo 
čarovnije in začarajo vse 
prebivalce čarobnega 
gozdu. 

• Poslikava obrazov
• Lov na zaklad • Poslikava obrazov

•  Izdelovanje kronic za 
prince in princeske 

•  Program je primeren 
za deklice in fantke, saj 
lahko združimo prijazne 
princeske ter pogumne 
prince, ki rešujejo svet. 

VSEBINA PRILAGOJENA DEKLETOM IN FANTOM vsebina prilagojena dekletom in fantom vsebina prilagojena dekletom in fantom

Možnost naročila torte  
s svečkami:

za najslajše rojstnodnevno praznovanje


