
Ha a csomagokban nem találtál meg mindent amit szeretnél  
vagy többet szeretnél annál ami benne van, akkor az alábbi  

opciókkal színesítheted a szülinapi zsúrt.

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 20.
+36 30 500 1200 • poniudvar@gmail.com  

www.poniudvar.hu 
www.facebook.com/Piczinke-Póniudvar

Teríték a felnőtteknek is  
(tányér, pohár, villa, szalvéta +1 csésze meleg ital) 5000 Ft

Elektromos Gokart vezetés (30 percre) 20 000 Ft

Póni lovaglás (30 percre) 20 000 Ft

Aranypatkó keresés 15 000 Ft

Galagonya bohóc (30 perc) 25 000 Ft

Galagonya mesekoncert 35 000 Ft

PINATA  (dinós, lovacskás, stb. töltelékkel) 15 000 Ft

Szabadulós játék 20 000 Ft

Natura Kincskereső 20 000 Ft

Treasure Kincskereső 30 000 Ft

Csillámtetoválás – Az arcfestés és csillámozás díját  
a helyszínen kell fizetni és csak azok után a gyerekek  
után akik igénybe vették a szolgáltatást.

1000 Ft  
/gyerek

Egyedi lufidekoráció és tématerítés  
partnerünk árai szerint 

egyedi  
ajánlat

Zártkörű rendezvény csak hétfőn és kedden lehetséges!  

Rendhagyó, különleges kívánságaidat is szívesen teljesítjük,  
amit jelezhetsz felénk elérhetőségeink egyikén:

Születésnapi megrendelőlap
Ünnepelt  

gyermek neve:

Kapcsolattartó  
neve:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Szülinap napja:

Kezdési  
időpontok:

10 h 13 h 16 h

Résztvevő  
gyermekek száma: Születésnapi 

 ajánlataink

Legyen minden születésnap felejthetetlen élmény!

PICZINKE PÓNI 
& GOKART UDVAR

Gyakori kérdések és válaszok:
A szülinapos rendezvény időtartama 2,5 óra. Ezen időszak alatt terí-tett szülinapos asztallal várunk Titeket. A gyerekeknek a születésnapi zsúr után is lehetőségük van szabadon játszani a Póniudvarban, de kizárólag szülői felügyelet mellett.

Foglalás:
A tervezett időpont előtt legalább 1 héttel! Foglaló: csomag árának 20%-a.  A szülinapi foglalást akkor tekintjük véglegesnek, ha a fog-lalót a pénztárban vagy elektronikus úton a foglalástól számított 48 órán belül kiegyenlítette. A belépőjegyeket elég csak a rendezvény kezdetén megváltani. 

Időpont módosítása:
A program időpontjának áthelyezésére a Megrendelőnek legkésőbb az eredeti időpontot megelőzően 1 héttel van lehetősége. A meny-nyiben az időpont lemondására kevesebb, mint egy héttel a kitűzött időpont előtt kerül sor, a teljes foglalót visszatartjuk. 

Előkészületek a születésnapra:
★  időpont egyeztetés és foglalás céljából  

hívj minket a 30 500 1200-as számon
★  kollégánk szabad kapacitás függvényében  visszaigazolja a születésnapot
★  előleg kifizetése után a foglalás véglegesítése

Árajánlataink egyik esetben sem tartalmazzák a születésnapi tortát és a süteményeket, azt a vendégeknek kell biztosítani.  (A tortát díjmentesen tudjuk hűtőben tárolni.)

Minden születésnapi csomag tartalmazza:

★  házigazda – aki segít neked a szervezésben

★  póniudvar

★  az állatsimogató, játszótér, nyereghinta, óriáshomokozó, játékok  

és a trambulin használata,

★  terítés a gyerekek részére (poharak, tányérok, szalvéta, evőeszköz)

★  születésnapi díszek (lufi, lampion, asztaldísz)

★  takarítás

★  Minimális létszám nincs

★  Csomagba foglalt maximális gyerekszám:   

15 fő (ünnepelt+vendégei), 15 fő gyermek felett: +2500 Ft/gyerek

EXTRA 
OPCIÓK



ára: 49 999 Ft 2,5 óra/15 gyerek

MINITRAKTOR

csomag

Jókedv, móka és kacagás traktoron utazva.  
Kb. 15-20 perces trakizás – garantált  

a sikítozás és a jókedv!

Minitrakival és utánfutójával.4 éves kortól ajánlott

ára: 79 999 Ft 

2,5 óra/15 gyerek

K
IN

CSKERESŐ
csomag

Progr
am Kalózo

knak  

és Tü
ndérk

éknek

Kalandos kincskeresés „akár” térkép segítségével. 

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szuper meg-

lepetések és felejthetetlen élmények. 

ára: 59 999 Ft 

2,5 óra/15 gyerek

GOKART
csomag

Szülinap a m
esefar

mon goka
rttal. 

6 éves kortól ajánlott

Verseny a barátokkal, a gyerekek megismerkedhetnek 

a vezetés nyújtotta örömökkel, saját maguk fedezhetik 

fel póniudvarunkat. A siker garantált, fiúk és a lányok is 

szeretnek a gázra lépni!  

Kb. 40-45 perces gokartozás külön erre  

kialakított pályán.

ára: 59 999 Ft 2,5 óra/15 gyerek

MESEPÓN

I

csomag

Amennyiben gyermeked szereti az állatokat, szívesen 

tölt sok időt a természetben, a friss levegőn, ha tele van  

a lakás játék lovakkal, színezőkkel, ha meg kell állniuk 

minden ló előtt, hogy megnézzék, megsimogassák, meg-

etessék őt, akkor ezt a csomagunkat szeretni fogjátok. 

Kb. 40-45 perces PÓNILOVAGLÁS…

Vezetőt és védőfelszerelést minden esetben  

biztosítunk a programhoz,  

amihez lovaglótudás nem szükséges.

Szülinapi játék pónikkal. 
2 éves kortól ajánlott

ára: 39 999 Ft 

2,5 óra/15 gyerek

PICCOLO
csomag

Ezt a csomagunkat akkor ajánljuk, ha nem szeretnél 

semmiféle „show” műsort a szülinapon.  

A 2,5 órás buliban a gyerekek együtt játszhatnak, 

fedezheti fel udvarunkat, játszóterünket,  

simogathatnak édesebbnél édesebb állatokat.

 Válassz mellé OPCIÓT, így lesz teljes a szülinap.

2,5 órá
nyi szülinapi ját

ék  

15 gyer
eknek.

2 éves kortól ajánlott


