
 

 

 

   OFERTA URODZINOWA – Multikino 51 
     Oferta ważna od 28 listopada 2014 

 
INFORMACJA I REZERWACJA: 
Ze szczegółami urodzin mogą się Państwo zapoznać u specjalisty  
ds. rezerwacji na terenie kina oraz telefonicznie  
tel. 61-628-15-24 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) 
 
Oferta Standard: 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 2D – 38zł od osoby w tygodniu oraz 43zł od osoby w weekend 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 3D – 41zł od osoby w tygodniu oraz 46zł od osoby w weekend  
 
Oferta uwzględnia: 

 Bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D 
 Przyjęcie z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania 1 h) 
 Zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33 lub napój gazowany oraz mały popcorn) 
 Zaproszenia urodzinowe dla gości 

Przy dopłacie 1 zł do każdej osoby istnieje możliwość zakupu zestawu filmowego  
z bieżącej oferty ze specjalnym kubkiem oraz figurką 

 
Oferta Premium 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 2D – 43zł od osoby w tygodniu oraz 48zł od osoby w weekend 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w 3D – 46zł od osoby w tygodniu oraz 51zł od osoby w weekend  
 
Oferta uwzględnia: 

 Bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D 
 Przyjęcie z animatorem oraz zwiedzanie kina (czas trwania 1 h) 
 Tort urodzinowy 
 Zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33 lub napój gazowany oraz mały popcorn) 
 Zaproszenia urodzinowe dla gości 

Przy dopłacie 1 zł do każdej osoby istnieje możliwość zakupu zestawu filmowego  
z bieżącej oferty ze specjalnym kubkiem oraz figurką 

 
Dodatkowo oferujemy: 
Szampan Piccolo 0,75 l; Napoje niegazowane 1l; Napoje gazowane 1l ; M&M’s; Desery lodowe; Ciasta, ciastka, muffiny. 
 

Rodziców i opiekunów zachęcamy do zapoznania się z propozycjami naszej kinowej kawiarni, gdzie oferujemy doskonałą mieszankę  
100% Arabica z segmentu Specialty Coffee. 
 
Specjalna oferta urodzinowa: 
Wybrane kawy 400ml  - 15% taniej (dotyczy kaw: Latte, Cappuccino, Iced latte, Americano) 
Deser lodowy - 3 gałki lodów, bita śmietana, polewa do lodów – 8.50 
Zestaw: duża kawa + ciasto – 18.90, zestaw: duża kawa + muffin – 14.90 
 
 

Uwaga:   
Repertuar w kinie ustalany jest co tydzień, w każdy wtorek, i obowiązuje od piątku do czwartku.  
Nie ma możliwości ustalenia repertuaru z większym wyprzedzeniem.  
Informacje o godzinie rozpoczęcia urodzin oraz tytule filmu klient otrzyma najwcześniej  
we wtorek poprzedzający przyjęcie urodzinowe.  
 
  


