Oferta
urodzinowa

Hangar 646
Jesteśmy pierwszą siecią parków trampolin
w Warszawie, a nasze miejsca łączą ze sobą sport
i rekreację w nowoczesnym wydaniu! To także idealne
miejsce na wyprawienie urodzin i innych imprez
okolicznościowych. Wraz z wykwalifikowanymi
trenerami zadbamy o to, żeby Twoi goście dobrze się
u nas bawili, a nasza kawiarnia przygotuje
napoje i przekąski na Twoje przyjęcie!
Jakość naszych usług doceniły zarówno
media jak i nasi goście.
Zwycięzca

Certyfikat jakości

Oceny
Facebook
ponad 1500 opinii
(4.8/5*)
Google
ponad 9000 opinii
(4.7/5*)

Atrakcje
W ogromnych przestrzeniach hangarów
czeka na Was cała masa atrakcji!
Każde z naszych miejsc jest unikalne
i wyjątkowe. Oferujemy masę rozrywek
dla osób w różnym wieku, których
powierzchnia to ponad 7000 m2
we wszystkich hangarach. Nasze
miejsca zostały stworzone z myślą
o zajęciach dla dzieci i młodzieży,
gwarantując nie tylko wysiłek fizyczny,
ale i świetną zabawę.

Trampoliny

Zjeżdżalnie

Poducha
powietrzna

Gry zręcznościowe
na trampolinach

Strefa
gladiatorów

Koszykówka na
trampolinach

Interaktywny zbijak
na trampolinach

Ścianki
wspinaczkowe

Tory przeszkód

I wiele więcej!
Pełna lista atrakcji każdego
z miejsc znajduje się
na www.hangar646.pl

Urodziny
Chcemy, aby Twoje urodziny
były niezapomnianym przeżyciem,
dlatego nasi trenerzy zadbają o to,
żeby Twoi goście nie nudzili się
nawet przez chwilę!
Przygotujemy dla Ciebie szereg
aktywności dostosowanych
do wieku i sprawności fizycznej grupy,
a przez cały całą imprezę dla gości
będzie dostępna sala, w której
będzie można odpocząć i zaspokoić
pragnienie.

Oferta
Ceny

W cenie

Scenariusz imprezy

Cena urodzin
pierwsze 10 osób
679 PLN

Napoje
3 pozycje do wyboru

Czas trwania urodzin
2 godziny

Cena za
dodatkowych gości
64 PLN

Miejsce dla gości
sala urodzinowa dostępna
na wyłączność

Cena w tygodniu
obowiązuje od poniedziałku
do czwartku -15%

Trenerzy
1 trener dla każdych
14 osób

Pierwsze 30 min.
– przywitanie gości
– rozdanie prezentów
– film instruktażowy
– rozgrzewka

Dodatkowa
godzina urodzin
wstęp na trampoliny + sala
urodzinowa: 34 PLN/osoba
sala urodzinowa: 125 PLN

Skarpety antypoślizgowe
dla każdego z gości

Następne 60 min.
– aktywności
na trampolinach

Ostatnie 30 min.
– czas na odpoczynek
w sali
– napoje, przekąski
i tort urodzinowy

Menu
Możesz zamówić
u nas tort!

Napoje

Nasze ciasta

Przekąski

Wybierz 3 pozycje

Wypieki z naszej kawiarni robione
wyłącznie na naturalnych składnikach

Stwórz swoją ulubioną
paterę słodkości!

– lemoniada cytrynowa
– lemoniada
pomarańczowa
– sok pomarańczowy
– sok jabłkowy
– Coca-Cola
– Fuze Tea
– woda gazowana
– woda niegazowana

– puszysty sernik Oreo
– sernik karmelowo-śmietankowy
polany kajmakiem
– sernik fistaszkowy
z polewą czekoladową
– sernik wiedeński bezglutenowy
– sernik na zimno z owocami sezonowymi
– bezglutenowe ciasto
kokosowo-czekoladowe
– bezglutenowe ciasto z białą
czekoladą i pomarańczami
– ciasto marchewkowe z kremem
śmietankowo-twarożkowym
– tarta z kremem mascarpone z mleczną
czekoladą i musem malinowym
– tarta z kremem mascarpone
z białą czekoladą i owocami
– szarlotka z bezą

– brownie 9 PLN/porcja
– ciastko m’n’m’s
7 PLN/szt.
– ciastko czekoladowe
z kawałkami białej
czekolady 7 PLN/szt.
– ciastko owsiane
z żurawiną i fistaszkami
7 PLN/szt.
– kokosanka 7 PLN/szt.
– tęczowe galaretki
podane w pucharkach
8 PLN/szt.
– blok czekoladowy
z białej lub ciemnej
czekolady 13 PLN/porcja

Do wyboru torty
biszkoptowe klasyczne lub
torty bezowe w różnych
smakach w cenie 140 PLN.

Na słono

Każde ciasto 120 PLN

– nachosy z sosem
serowym 10 PLN/porcja

Nakrycia na własne
jedzenie lub dodatkowych
gości – 5 PLN/os.

Każda dodatkowa
pozycja 6 PLN/os.

Wszystkie nasze torty
robione są z kremami na
bazie śmietanki i serka
mascarpone.
Zastawa zostanie
przygotowana pod
opłaconą ilość osób.
Jeżeli masz ochotę możesz
również przynieść swój tort.

Zapraszamy
do kontaktu

Hangar 646
Gocław
Wał Miedzeszyński 646
Mokotów
Domaniewska 37A
Targówek
Dalanowska 29

t: 22 299 54 59
e: info@hangar646.pl
hangar646.pl
fb.com/hangar646

