
TOR 70 zł/h (od piątku do niedzieli i w święta)

TOR 45 zł/h (od poniedziałku do czwartku)

W cenie menu: 

woda mineralna niegazowana (bez ograniczeń)

Oferta dla min. 10 os. 

KRĘGLE PŁATNE DODATKOWO

WARSZTATY PIZZY
Z KUCHARZEM

Zapraszamy do rezerwacji!

Sylwia Kosmowska

dyrektor hotelu, specjalista ds. imprez

+ 48 600 407 607, + 48 660 672 913

sylwia.kosmowska@kosmowski.pl

Agata Urbanska - koordynator ds. imprez

+ 48 696 051 029 | a.urbanska@kosmowski.pl

dekoracje, 

kolorowe serwetki papierowe, 

słomki

TORT własny - bez dodatkowych 

kosztów 

Raca na tort - w cenie pakietu

Hotel udostępnia: 

talerzyki deserowe, widelczyki 

+ USŁUGA POKROJENIA TORTU 

dekoracje, kolorowe serwetki 

papierowe, słomki, personalizo-

wana ramka z imieniem dziecka

TORT własny - bez dodatkowych 

kosztów 

Raca na tort - w cenie pakietu

Hotel udostępnia: 

talerzyki deserowe, widelczyki 

+ USŁUGA POKROJENIA TORTU 

dekoracje, kolorowe serwetki 

papierowe, słomki, personalizo-

wana ramka z imieniem dziecka

TORT własny - bez dodatkowych 

kosztów 

Raca na tort - w cenie pakietu

Hotel udostępnia: 

talerzyki deserowe, widelczyki 

+ USŁUGA POKROJENIA TORTU 

chipsy (1 paczka 150 g/3 os.)

paluszki (1 paczka 250 g/4 os.)

Picollo 1 butelka/6 osób 

KOSZT     50 PLN/os.

pakiet 3     40 PLN/os.

chipsy    (1 paczka 150 g/3 os.)

paluszki  (1 paczka 250 g/4 os.)

Picollo 1 butelka/6 osób 

pizza 1szt./4 os. 

personalizowane zaproszenie 
urodzinowe - wydruk

Marta Matuszak - koordyntor ds. imprez

 + 48 692 488 210 | m.matuszak@kosmowski.pl

Gotowanie to megazabawa!

Zapraszamy na WARSZTATY z wypiekania pizzy!

przygotowanie składników na pizzę

rozwałkowanie ciasta (1 placek na 2 osoby)

robienie ulubionej pizzy

W PLANIE SPOTKANIA

Przez cały czas trwania warsztatów przewidziana zabawa z fotobudką (w obecności opiekuna).

Podczas wypiekania pizzy w piecu proponujemy grę w kręgle. Na koniec na dzieci czeka

konsumpcja własnoręcznie zrobionej pizzy. 

OFERTA DLA GRUP - min. 20 osób
(dzieci w wieku 7-12 lat)

Dla każdego uczestnika zapewniamy wodę i sok. Dla opiekunów: kawa, herbata

CZAS TRWANIA: ok. 2,5 h


