
 

 

 

 

 
OFERTA URODZINOWA – ARKADY WROCŁAWSKIE 
 

 

OFERTA STANDARD 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w wersji 2D: 31 zł od osoby w tygodniu* oraz 40 zł od osoby w weekend 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w wersji 3D: 36 zł od osoby w tygodniu
*
 oraz 45 zł od osoby w weekend 

 
Oferta uwzględnia: 

 bilety na wybrany seans filmowy 2D i 3D 

 przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina ( czas trwania 45min-1h)  

 upominek dla jubilata 

 zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33 lub napój gazowany i mały popcorn)/zestaw urodzinowy filmowy za dopłatą 1 zł 

 zaproszenia urodzinowe dla gości  
 
 OFERTA PREMIUM 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w wersji 2D: 36 zł od osoby w tygodniu
*
 oraz 45 zł od osoby w weekend 

 Uwzględniająca pokaz filmowy w wersji 3D: 41 zł od osoby w tygodniu
*
 oraz 50 zł od osoby w weekend 

 
Oferta uwzględnia: 

 bilety na wybrany seans filmowy 2D i 3D 

 przyjęcie urodzinowe z animatorem oraz zwiedzanie kina ( czas trwania 45min-1h)  

 upominek dla jubilata 

 tort lub pizza 

 zestaw urodzinowy (soczek Cappy 0,33 lub napój gazowany i mały popcorn)/zestaw urodzinowy filmowy za dopłatą 1 zł 

 zaproszenia urodzinowe dla gości  
 

DODATKOWO OFERUJEMY: 

 szampan Picolo  

 napoje niegazowane 2l 

 napoje gazowane 1l 

 zdjęcia z imprezy  

 żelki, m&m kubek 
 

INFORMACJE DLA RODZICÓW: 
 
Przyjęcia urodzinowe organizowane są maksymalnie trzy razy dziennie w bloku przedpołudniowym, południowym i popołudniowym. 
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 najwcześniej 
otrzyma we wtorek  poprzedzający przyjęcie urodzinowe po godzinie 12:00. 
 
Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia naszej kawiarni, gdzie oferujemy doskonałą mieszankę 100% Arabica z segmentu 
Specialty Coffee. Oferta specjalna: Wybrane kawy 400ml  15% taniej (dotyczy kaw: latte, cappuccino, iced latte, americano). 
 
Minimalna ilość dzieci - 8, maksymalna – 12. 
Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej na 10 dni przed imprezą: 

 Urodzinki Standard Tydzień – 66 zł (2D), 78 zł (3D), Urodzinki Standard Weekend – 120 zł (2D), 132 zł (3D)  

 Urodzinki Premium Tydzień – 96 zł (2D),  108 zł (3D) , Urodzinki Premium Weekend –  150 zł (2D),  162 (3D)  
 
Gry i zabawy przygotowane przez animatora dostosowane są do wieku dzieci.  
Rezerwacje oraz wpłaty zaliczki na urodziny prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 20:00. 
 
INFORMACJE I  REZERWACJE: 
Szczegóły dotyczące imprezy można uzyskać na terenie kina bądź pod numerem 71 7583200. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
 z naszych usług i życzymy miłej zabawy. 
 
*tydzień obejmuje dni od pn. do czw. 


