
 

 

 

 

OFERTA URODZINOWA WROCŁAW PASAŻ GRUNWALDZKI 
Oferta Standard  

 Uwzględniająca pokaz filmu w 2D: 32 zł od osoby w tygodniu oraz 41 zł od osoby w weekend  

 Uwzględniająca pokaz filmu w 3D: 37 zł od osoby w tygodniu oraz 45 zł od osoby w weekend  
 
Oferta uwzględnia:  

 bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D  

 przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania: 1h)  

 prezent dla jubilata  

 zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,2l lub napój gazowany i mały popcorn)  

 zaproszenia urodzinowe dla gości  
 
Oferta Premium  

 Uwzględniająca pokaz filmu w 2D: 37 zł od osoby w tygodniu oraz 46 zł od osoby w weekend  

 Uwzględniająca pokaz filmu w 3D: 42 zł od osoby w tygodniu oraz 51 zł od osoby w weekend  
 
Oferta uwzględnia:  

 bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D  

 przyjęcie urodzinowe z animatorem (czas trwania: 1h)  

 tort lub pizza (urodziny z tortem i pizzą - dopłata 4 zł od osoby)  

 zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,2l i mały popcorn)  

 zabawa z animatorem  

 zwiedzanie kina 

 niespodzianki dla dzieci i jubilata  
 
Dodatkowo oferujemy:  

 Zdjęcia zgrane na CD  

 Szampan Picollo 0,7l  

 Napoje niegazowane 2l  

 Napoje gazowane 1l  

 żelki, chipsy, paluszki, orzeszki słone, m&m kubek  
 
Informacja dla rodziców:  
Przyjęcia urodzinowe organizowane są w godzinach: 10:00, 13:00 i 16:00  
Minimalna ilość dzieci - 8, maksymalna ilość dzieci - 12  
Zaliczkę w wysokości 100 zł, należy wpłacić najpóźniej tydzień przed imprezą. Wpłata zaliczki jest 
potwierdzeniem zarezerwowanego terminu imprezy.  
Rezerwacji oraz wpłaty zaliczek na urodziny prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godz: 10:00-20:00  
Gry i zabawy przygotowane przez animatorów dostosowane zostały do wieku dzieci.  
 
INFORMACJA I REZERWACJE:  
Szczegółów na terenie kina udzielają specjaliści rezerwacji grupowych pod numerem telefonu: 71 756 29 00  
Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy miłej zabawy! 


