
 

 

 

 

 
 

 OFERTA URODZINOWA | SILVER SCREEN ŁÓDŹ 
  
Oferta Standard  
 
 Uwzgledniająca pokaz filmowy w 2D: 31 zł od osoby w tygodniu oraz 36 zł od osoby w weekend  

 Uwzgledniająca pokaz filmowy w 3D: 37 zł od osoby w tygodniu oraz 42 zł od osoby w weekend  
 
Oferta uwzględnia:  
 
 Bilet na wybrany seans filmowy 2D i 3D  

 Przyjęcie urodzinowe z animatorem (czas trwania 45 min – 1h)  

 Zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33l lub napój gazowany i mały popcorn)  

 Przy dopłacie 1zł możliwość zakupu zestawu filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu. 
 Zaproszenia urodzinowe dla gości  
 

Oferta Premium  
 
 Uwzgledniająca pokaz filmowy w 2D: 37 zł od osoby w tygodniu oraz 42 zł od osoby w weekend  

 Uwzgledniająca pokaz filmowy w 3D: 43 zł od osoby w tygodniu oraz 48 zł od osoby w weekend  
 
Oferta uwzględnia:  
 
 Bilet na wybrany seans filmowy 2D i 3D  

 Przyjęcie urodzinowe z animatorem (czas trwania 45 min – 1h)  

 Tort  

 Zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33l lub napój gazowany i mały popcorn)  

 Przy dopłacie 1zł możliwość zakupu zestawu filmowego ze specjalnym kubkiem oraz figurką jednego z bohaterów filmu. 

 Zaproszenia urodzinowe dla gości  
 

Informacja dla rodziców:  
 
Przyjęcia urodzinowe organizowane są w godzinach dostosowanych do repertuaru.  
Minimalna ilość dzieci – 8, maksymalna ilość dzieci – 15 
Rezerwacji na urodziny prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 -16:30  
Gry i zabawy przygotowane przez animatorów dostosowane zostały do wieku dzieci.  
Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia naszych kawiarni i baru, gdzie oferujemy doskonałą mieszankę 100% Arabica z segmentu 
Specialty Coffee. 
 
Oferta specjalna: 
Wybrane kawy 400ml  15% taniej (dotyczy kaw: latte, cappuccino, iced latte, americano) 
Deser lodowy - 3 gałki lodów, bita śmietana, polewa do lodów - 6,50zł  
Ciasto porcja - 8zł 
 

Informacja i rezerwacje: 
 
Szczegółowych informacji na terenie kina od poniedziałku do piątku ( 8:30 – 16:30 ) udziela  
Agnieszka Blesińska pod numerem telefonu: 513 111 877 
 
Email: lodz@multikino.pl 
 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy miłej zabawy! 
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