Przyjęcie
Urodzinowe

O nas
Sensorysie - największa sensoryczna przestrzeń,
stworzona całkowicie z myślą o prawidłowym
rozwoju zmysłów i zdolności poznawczych u dzieci. 
 
Na powierzchni ponad 800 m² znajdziemy wyjątkową
salę zabaw, labirynt sensoryczny oraz bogatą ofertę
zajęć i warsztatów dla dzieci i rodziców.

Oferta
Krok 1: Wybierz jeden z poniższych pakietów.
Pakiet 1:

Sala Zabaw

Pakiet 2:

Sala Zabaw + warsztaty

Cena pakietu:

pn-czw: 700 zł / pt-nd: 900 zł 



Cena pakietu:

pn-czw: 800 zł / pt-nd: 1000 zł 



Cena pakietu:

pn-czw: 900 zł / pt-nd: 1100 zł 



Cena pakietu:

pn-czw*: 1000 zł



W cenie pakietu bilet dla 10 dzieci

Każde kolejne dziecko:  
pon-czw: 70 zł / pt-ndz: 90 zł



W cenie pakietu bilet dla 10 dzieci

Każde kolejne dziecko:  
pon-czw: 80 zł / pt-ndz: 100 zł



W cenie pakietu bilet dla 10 dzieci

Każde kolejne dziecko:  
pon-czw: 90 zł / pt-ndz: 110 zł



W cenie pakietu bilet dla 10 dzieci

Każde kolejne dziecko: 100 zł



W ramach pakietu oferujemy9
. sala urodzinowO
. zabawa na Sali Zabaw{
. warsztaty z animatorem - 30 mi7
. opiekun urodzin{
. dekoracja sali{
. kolorowa zastawa{
. napoje: woda i sok{
. przekąski: sezonowe i suszone owoce,
ciastka owsiane i kruche, popcor7
. zaproszenia .pdf dla gości{
. upominek dla Solenizanta:  
wejściówka na 2h do Sensorysiów



W ramach pakietu oferujemy9
. sala urodzinowO
. zabawa na Sali Zabaw{
. opiekun urodzin{
. dekoracja sali{
. kolorowa zastawa{
. napoje: woda i sok{
. przekąski: sezonowe i suszone owoce,
ciastka owsiane i kruche, popcor7
. zaproszenia .pdf dla gości{
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W ramach pakietu oferujemy9
. sala urodzinowO
. zabawa na Sali Zabah
. warsztaty z animatorem - 30 mi7
. opiekun urodzin{
. dekoracja sali{
. kolorowa zastawa{
. napoje: woda i sok{
. przekąski: sezonowe i suszone owoce,
ciastka owsiane i kruche, popcor7
. zaproszenia .pdf dla gości{
. upominek dla Solenizanta:  
wejściówka na 2h do Sensorysiów 



Pakiet Malucha:

Sala Zabaw + warsztaty (1-3 lat )

Czas trwania urodzin: 2 godziny


Powyżej 12 dzieci wymagany jest

drugi animator - koszt 100 zł

Czas trwania urodzin: 2 godziny


Powyżej 12 dzieci wymagany jest

drugi animator - koszt 100 zł

Czas trwania urodzin: 2 godziny



Powyżej 12 dzieci wymagany jest

drugi animator - koszt 100 zł

Pakiet 3:  
Sala Zabaw + Labirynt Sensoryczny

W ramach pakietu oferujemy9
. sala urodzinowO
. zabawa na Sali Zabah
. przejście przez Labirynt Sensoryczny
45 min{
. opiekun urodzin{
. dekoracja sali{
. kolorowa zastawaÏ
. napoje: woda i sok{
. przekąski: sezonowe i suszone owoce,
ciastka owsiane i kruche, popcor7
. zaproszenia .pdf dla gości{
. upominek dla Solenizanta:  
wejściówka na 2h do Sensorysiów 



Czas trwania urodzin: 2 godziny


Powyżej 12 dzieci wymagany jest

drugi animator - koszt 100 zł


*pt-ndz pakiet niedostępny


Miejsce
Krok 2: Wybierz salę, w której chcesz zorganizować przyjęcie.

Sala Lusterkowa



Sala Kosmata



Sala Miodowa



(do 12 dzieci) 



(do 24 dzieci) 



(do 12 dzieci)

istnieje możliwość połączenia 


istnieje możliwość połączenia 


Sali Lusterkowej z Salą Kosmatą

Sali Lusterkowej z Salą Kosmatą

Menu
Krok 3: W ramach każdego pakietu oferujemy wodę, sok oraz zdrowe przekąski. 

Możesz zamówić tort przygotowany przez sąsiadującą z nami cukiernię Luka.

1. Tort czekoladowo truskawkowy

Delikatny mus czekoladowy wypełniony naturalnym musem
truskawkowym. Spód tortu stanowi soczysty biszkopt kakaowy, 

a całość zwieńcza krem śmietankowy, przełamany kakao.  

Cena – 120 zł ok. 10 porcji / 240 zł ok. 20 porcji

2. Tort śmietankowo truskawkowy

Puszysty mus na bazie serka mascarpone i śmietanki,
wypełniony naturalnym musem truskawkowym. Spód tortu
stanowi soczysty biszkopt kakaowy. 

Cena – 120 zł ok. 10 porcji / 240 zł ok. 20 porcji

Przedstawione smaki tortów są
dostępne w klasycznym wykończeniu
lub z opłatkiem z wybranym
nadrukiem.

Pamiętaj, że możesz przynieść własny tort. Mamy miejsce, aby go bezpiecznie przechować dla Ciebie oraz chętnie go zaserwujemy. 

Koszt obsługi to 50 zł.

Zaproszenie
Krok 4: Wybierz zaproszenie.


Otrzymasz je od nas w wersji elektronicznej (.pdf) 

do samodzielnego wydrukowania. 



Możesz również je kupić u nas na recepcji 

w wersji drukowanej. 

Cena: 2 zł za zaproszenie + koperta.

Kontakt
Krok 5: To już wszystko!  
Teraz wypełnij formularz zgłoszeniowy i poczekaj na potwierdzenie rezerwacji.


Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2-3 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Płatność do trzech dni od potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż 7 dni do przyjęcia.


Sensorysie

ul. Różana 8, 02-548 Warszawa

tel: +48 570 007 368 

info@sensorysie.pl

