
 

 
 

 OFERTA URODZINOWA | POZNAŃ MALTA 
 

  OFERTA STANDARD:
 Z filmem w 2D: 37zł/os w tygodniu oraz 42zł/os w weekend 

 Z filmem w 3D: 40zł/os w tygodniu oraz 45zł/os w weekend 
 

Oferta standard uwzględnia:  
 bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D 

 przyjęcie urodzinowe z animatorem (czas trwania: 1h) 

 zestaw urodzinowy (mały popcorn i sok cappy 0,33l lub napój gaz. 0,4l-cola, fanta, sprite, cola zero)    

 zwiedzanie kina      

 OFERTA PREMIUM 1 (z tortem) : 

 Z filmem w 2D: 42zł od osoby w tygodniu oraz 47zł od osoby w weekend 

 Z filmem w 3D: 45zł od osoby w tygodniu oraz 50zł od osoby w weekend 
 

 OFERTA PREMIUM 2 (z deserem lodowym): 
 Z filmem w 2D: 44,50zł od osoby w tygodniu oraz 49,50zł od osoby w weekend 

 Z filmem w 3D: 47,50zł od osoby w tygodniu oraz 52,50zł od osoby w weekend 
 

Oferty Premium 1 i 2 uwzględniają:  
 bilet na wybrany seans filmowy 

 przyjęcie urodzinowe z animatorem (czas trwania: 1h) 

 tort lub deser lodowy 

 zestaw urodzinowy (mały popcorn i sok cappy 0,33l lub napój gaz. 0,4l- cola, fanta, sprite, cola zero) 

 zwiedzanie kina 
 

 OFERTA PREMIUM 3 (z WARSZTATAMI TWORZENIA PIZZY W RESTAURACJI PIZZA HUT): 
 Z filmem w 2D: 51,95zł od osoby w tygodniu oraz 56,95zł od osoby w weekend 

 Z filmem w 3D: 54,95zł od osoby w tygodniu oraz 59,95zł od osoby w weekend 
 

Oferty Premium 3 uwzględniają:  
 bilet na wybrany seans filmowy 

 tort (opcjonalnie na życzenie zamawiającego)

 WARSZTATY TWORZENIA PIZZY W RESTAURACJI PIZZA HUT z samodzielnym komponowaniem pizzy z wybranych składników

 zestaw urodzinowy (mały popcorn i sok cappy 0,33l lub napój gaz. 0,4l- cola, fanta, sprite, cola zero) 

 zwiedzanie kina 
 

INFORMACJA I REZERWACJE:  
Szczegółów udziela Specjalista rezerwacji grupowych (pon-pt, 8-16)  tel: 61 628 17 24, kom:513 111 991 

 

Dodatkowo oferujemy: 
• Szampan Piccolo 0,75 l, • Napoje niegazowane 2l, • Napoje gazowane 1l, • Orzechy i owoce w czekoladzie, chipsy, m&m kubek 
 

Dodatkowe informacje dla rodziców: 
 Przyjęcia urodzinowe organizowane są w godzinach uzgadnianych z Państwem- w oparciu o godzinę wybranego seansu. 
 Repertuar w kinie ustalany jest co tydzień w każdy wtorek i obowiązuje od pt do czw. Brak możliwości ustalenia repertuaru z większym wyprzedzeniem. 
 Minimalna ilość dzieci: 8, maksymalna ilość dzieci: 15 

 Przy dopłacie 1zł możliwość zakupu zestawu filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu. 
 Zaliczkę (od 75zł do 125 zł) należy wpłacić najpóźniej 4 dni przed imprezą. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem zamówienia imprezy urodzinowej. 
 Rezerwacji oraz wpłat zaliczek na urodziny prosimy dokonywać od pon. do pt. w godz.:10:00-20:00. 
 Gry i zabawy przygotowane przez animatorów dostosowane zostały do wieku dzieci. 
 Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia naszych kawiarni, gdzie oferujemy doskonałą mieszankę 100% Arabica z segmentu Specialty Coffee. 

Specjalna oferta kawiarni: 
- Wybrane kawy 400ml 15% taniej (dotyczy kaw: latte, cappuccino, iced latte, americano) 
- Deser lodowy- 3 gałki lodów, bita śmietana, polewa do lodów 7,50zł 
- Zestaw kawa+ciasto- 17,90zł, Ciasto porcja- 8,50zł, 

 
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy miłej zabawy
 


