
 
 

Oferta na dodatkowe atrakcje 2022
 

,,Niech Marzenia się Spełnią i Radością Wszystkich Wypełnią!,,

 

Przeżyj niezapomnianą imprezę w jednym z naszych lokali !! Nasze atuty to świetna lokalizacja, 
wolno stojący budynek, brak sąsiadów, teren zielony i ogrodzony, hamaki, leżaki, parking, 
możliwość grilla oraz imprezowania do samego rana bez obawy na głośno graną  muzykę ... :)

 

W środku się bawimy, na zewnątrz na palimy …  Przeżyj to Sam....  Zapraszamy! 

 

Wyposażenie lokalu  STUDIO 407  
 bar alkoholowy 
 stół cateringowy 
 stoły  koktajlowe 
 stoliki 
 fotele 
 lodówka na tort i napoje  
 profesjonalne nagłośnienie      
 profesjonalnie oświetlenie 
 klimatyzacja  
 Wi-Fi  / dostęp do Internetu 
 wyjście na zewnątrz 

   Opcje dodatkowe:  
o 400 pln Barman  do 40os - 8h 
o 400 pln Ochrona do 40os - 8h  (obowiązkowa przy 18 ur.)

 

o   50 pln  Opaski do 50os  
o 500 pln  Fotograf  - foto-reportaż z urodzin  
o 600 pln DJ - 8h - niezbędny na każdej dobrej imprezie

 

o 800 pln Video - reportaż video z twoich urodzin  
o 250 pln - Oświetlenie LED / dowolny kolor wnętrza na sali

 

o 250 pln  Lasery - cała noc - magiczna laserowa przestrzeń na ścianach i suficie

 

o 250 pln Dymy - cała noc dym sceniczny w połączeniu z laserami daje niesamowity efekt

  

o 300 pln Tort - Odlotowy Tort Urodzinowy do robienia pamiątkowych /zdjęć zobacz galerię 

 

https://drive.google.com/file/d/1xntYMbJfkAmG8LgVJ30OoYTyTv46IogO/view?usp=sharing

 

  

https://drive.google.com/file/d/1xntYMbJfkAmG8LgVJ30OoYTyTv46IogO/view?usp=sharing


OPEN BAR:  
o 10 pln/os/h   wódka, napoje: cola, fanta, sprite woda gaz, no gaz, napoje, soki 
o 11 pln/os/h  wódka,  shoty napoje: cola, fanta, sprite woda gaz, no gaz, napoje, soki 
o 12 plnos/h  wódka, shoty, drinki: Mohito/ Sex OnThe Beach/ Blue Laguna, napoje jw. 
o 13 pln/os/h wódka, shoty, drinki,piwo, napoje jw. 
o 14 pln/os/h wódka, shoty, drinki, piwo, wino, napoje jw. 
o 16 pln/os/h wódka, shoty, drinki, piwo, wino, whysky, napoje jw. 
o  10 pln/os kawa/herbata / no limit/ przez cała noc 
o  10 pln/os napoje  /cola, fanta, sprite, sok pom. woda gaz, no gaz  
o  12 pln/os  Welcome Drink  - drink powitalny na miłe przywitanie gości  
o 150 pln       Szkło do 50os - wynajem szkła (w cenę wliczone sąstłuczki) 
o  10  pln/os Korkowe - wniesienia własnego alkoholu 
o 250 pln      Fontanna Alkoholowa LED - zamiast czekolady...  dla lepszej zabawy :) 

 
CATERING:  

o    6 zł/os - Słone Przekąski: chipsy, paluszki, krakersy   
o  20 zł/os - Kanapeczki Bankietów ki 5szt/os 
o  20 zł-  Tortilki /1szt=8porcji 
o  20 zł - Koreczki /5szt/os 
o  45 zł - PIZZA - XXL/1szt. na 4os 
o  50 zł - Sztućce do 50 os. plastikowe talerzyki, noże, widelce, serwetki (1zł/os)  
o  50 zł - Woda/Lemoniada  - Dyspenser z woda/lemoniada cytryna lub pomarańcza 
o 280 zł - Tort Mały 2,5kg;  
o 350 zł - Tort Duży 3,5kg; /dedykowany kształt plus 50 zł 

 INNE:  
o 300 pln - Oświetlenie DISCO - ( głowica świetlna, 2 pary i 4 listwy LED w rytm muzyki) 
o 200 pln - Czerwony Dywan - poczuj sie tego dnia jak Gwiazda HOLLYWOOD 
o 300 pln  - Maskotka Hello Kitty - czyli gość specjalny na Twoich urodzinach 
o 500 pln - Fajerwerki -  odpalane przez ochronę 
o 800 pln - Ferrari - hardkorowa przejażdżka luksusowym autem  
o 300 pln- Sprzątanie po imprezie do 30os; powyżej 30 os plus 10 zł/os  
o 200 pln- Grill - wynajem grilla  
o    10 pln- Leżaki / 1 szt.  
o  250 pln- Beczka Piwa 25L, 300zł/30L, 450zł/50L 
o  150 pln - Nalewak do piwa z butlą - wynajem (w cenie beczki z piwem) 
o 2000 pln - Wynajęcie lokalu na wyłączność na 10h godz. 18.00-4.00  
o   500 pln - Kaucja zwrotna 
o Parking - bezpłatny dla naszych gości 

 

Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji. 

Jeśli chcesz spędzić niezapomniane urodziny w wyjątkowym, magicznym miejscu, to ten lokal jest 
właśnie dla Ciebie . Zapraszamy!! Już za chwilę odpływamy ...          

Rezerwacje: tel. 513-516-513                 info@portwisla.pl                      
www.studio407.pl                                    www.18marzen.pl                                    www.lokalnaurodziny.pl  

TU BAWIMY SIE NAJLEPIEJ!        STUDIO 407       ZAPRASZAMY !!
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