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Σεπτέμβριος 2017 

Τιμοκατάλογος για πάρτι γενεθλίων (χωρίς ενήλικες) 
 

Πακέτο γενεθλίων (μέγιστος αριθμός ενηλίκων μέχρι 8): 
 Μέχρι 10 παιδιά1       € 160 

 Από 11 μέχρι 15 παιδιά      € 230 

 Από 16 μέχρι 20 παιδιά     € 300 

 Από 21 μέχρι 25 παιδιά     € 375 

 Από 26 μέχρι 30 παιδιά     € 445 

 Από 31 μέχρι 35 παιδιά     € 520 

 Από 36 μέχρι 40 παιδιά      € 590 

 

 Οργανωμένη δραστηριότητα για μέχρι 25 παιδιά2  € 100 

Το πακέτο γενεθλίων περιλαμβάνει: 
 χρήση του χώρου ‘Το Εξάγωνο’ για σνακ/τούρτα κ.λπ., και των παιχνιδιών 

μέχρι και 3 ώρες (Παρασκευή και Σάββατο 16.00-19.00, και Σάββατο 10.00-

13.003) 

 εκπαιδευτικούς ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών 

 2 τραπέζια μεγάλα για το φαγητό 

 καρέκλες & τραπεζάκια για μικρούς και μεγάλους 

Επιπλέον, το πακέτο γενεθλίων δεν περιλαμβάνει: 
 €3 επιπλέον χρέωση για κάθε ενήλικα πέραν του προκαθορισμένου αριθμού  

 το φαγητό δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο γενεθλίων  

Χρέωση ποτών: 
 Ατομικός χυμός πορτοκάλι/μήλο   €0.75 

 Καφές φίλτρου σε θέρμο   €15.00 

 Nespresso    €2.00 

 Φραπέ     €2.00 

 Τσάι     €1.00 

 Νερό εμφιαλωμένο 0,5 λτρ   €0.50 

 Αναψυκτικά 33cl    €1.00 

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 
___________________ 
 
1 Η χρέωση γίνεται με βάση το πακέτο στο οποίο εμπίπτει ο αριθμός των παιδιών. Δεν γίνεται χρέωση ανά παιδί. Η τελική 
πληρωμή γίνεται στη βάση του αριθμού παιδιών και ενηλίκων που παρευρέθηκαν στα γενέθλια εκτός στις περιπτώσεις 
όπου η αρχική δήλωση αριθμών απαιτεί το Κέντρο να είναι κλειστό για Ελεύθερο Παιχνίδι για άτομα εκτός των γενεθλίων.   

2 Η οργανωμένη δραστηριότητα αφορά σε παιδιά άνω των 4 ετών.  

3Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των γενεθλίων θα πρέπει να τηρούνται. Υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση €35 για 
κάθε 30 λεπτά μετά από την προκαθορισμένη ώρα αποχώρησης.  


