OFERTA URODZINOWA – Multikino 51
Oferta ważna od 15 lutego 2015r.

INFORMACJA I REZERWACJA:
Ze szczegółami urodzin mogą się Państwo zapoznać u specjalisty
ds. rezerwacji na terenie kina oraz telefonicznie
tel. 61-628-15-24 lub 502-555-987 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

Oferta Standard:
 Pokaz filmowy w 2D – 39zł od osoby w tygodniu oraz 44zł od osoby w weekend
 Pokaz filmowy w 3D – 42zł od osoby w tygodniu oraz 47zł od osoby w weekend
Oferta uwzględnia:
 Bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D
 Zwiedzanie kina
 Zestaw urodzinowy (sok Cappy 0,33 lub napój gazowany oraz mały popcorn)
 Zaproszenia urodzinowe dla gości
Oferta Premium
 Uwzględniająca pokaz filmowy w 2D – 44zł od osoby w tygodniu oraz 49zł od osoby w weekend
 Uwzględniająca pokaz filmowy w 3D – 47zł od osoby w tygodniu oraz 52zł od osoby w weekend
Oferta uwzględnia:
 Bilet na wybrany seans filmowy 2D lub 3D
 Zwiedzanie kina
 Tort urodzinowy
 Zestaw urodzinowy (sok Cappy 0,33 lub napój gazowany oraz mały popcorn)
 Zaproszenia urodzinowe dla gości

Oferta Specjalna :
Urodziny z animatorami KINIMODO!


Pokaz filmowy 2D – 49 zł od osoby w tygodniu
oraz 54 zł od osoby w weekend

Aby jeszcze bardziej umilić czas naszym podopiecznym
stworzyliśmy wyjątkową propozycję, która uwzględnia:







bilet na wybrany seans filmowy 2D
zestaw urodzinowy (sok lub napój gazowany oraz mały popcorn)
przyjęcie z animatorem nawiązujące do zainteresowań jubilata lub do obejrzanej
bajki (w tym m.in. malowanie twarzy, skręcanie balonów, zagadki i rebusy,
wspólne tworzenie pamiątki dla jubilata) połączone ze zwiedzaniem kina
zaproszenia urodzinowe dla gości
prezent dla jubilata oraz upominki dla gości
O szczegóły każdej z ofert prosimy pytać specjalistę ds. rezerwacji grupowych.

Dodatkowe informacje dla Rodziców:


liczba uczestników w Urodzinach to min. 8 osób, max. 16.



repertuar w kinie ustalany jest co tydzień, w każdy wtorek, i obowiązuje od piątku
do czwartku - nie mamy możliwości ustalenia repertuaru z większym wyprzedzeniem,



informacje o godzinie rozpoczęcia urodzin oraz tytule filmu otrzymają Państwo
najwcześniej we wtorek poprzedzający przyjęcie urodzinowe,



przy dopłacie 4 zł do każdej osoby istnieje możliwość zakupu zestawu filmowego
z bieżącej oferty ze specjalnym kubkiem i figurką,



Rodzice za wyjątkiem owoców nie mogą przynosić własnych napojów ani jedzenia,



zaliczkę należy wpłacić najpóźniej tydzień przed imprezą, jej wpłata jest potwierdzeniem
zarezerwowanego terminu imprezy.

Przed rezerwacją terminu i wpłatą zaliczki prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Urodzin
w Multikinie dostępnym na www.multikino.pl lub w kasach kina.
Dodatkowo oferujemy:
szampan Piccolo 0,75 l, napoje niegazowane 1l, napoje gazowane 1l, m&m’s, desery lodowe, ciasta,
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 dla Rodziców:
Wybrane kawy 400ml - 15% taniej (dotyczy kaw: Latte, Cappuccino, Iced latte, Americano)
Deser lodowy - 3 gałki lodów, bita śmietana, polewa do lodów – 8.00
Zestaw: duża kawa + ciasto – 18.90, zestaw: duża kawa + muffin – 14.90

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i życzymy miłej zabawy!

