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✓ URODZINY/IMIENINY

✓ INNE IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE



Nasza przestrzeń

Nasze przedszkole dysponuje 3 salami zabaw o

powierzchni min. 35 m2. w pełni wyposażonymi w meble

dziecięce, zabawki i materiały edukacyjne.

Dla Rodziców także gwarantujemy miejsca siedzące przy

stole.

W przedszkolu posiadamy własną, w pełni wyposażoną

kuchnię, gdzie przygotowujemy pyszne produkty oparte

na włoskich produktach.

Obok przedszkola mamy własny naturalny plac zabaw, z

którego mogą korzystać Dzieci podczas imprezy

okolicznościowej.



Urodziny/Imieniny

Przyjęcie urodzinowe w Accademia Dei Piccoli

to gwarancja wyjątkowej zabawy, której Twoje

Dziecko długo nie zapomni. Dzięki naszym

doświadczonym animatorom i profesjonalnemu

zapleczu, postaramy się zorganizować dla Twojego

Dziecka urodziny w jego wymarzonej bajkowej

scenerii. Nie boimy się wyzwań, więc podpowiedz nam,

co Twoje Dziecko lubi najbardziej, a my dołożymy

wszelkich starań, aby ten dzień długo pozostał w

pamięci Twojego Dziecka.



Inne imprezy 
okolicznościowe

Zorganizujemy dla Twojego Dziecka imprezę na każdą inną

ważną okazję, bo wiele jest w kalendarzu dni do

wspólnego świętowania, a my sprawimy, żeby były one

wyjątkowe. Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień

Babci, Dzień Dziadka czy Mikołajki to tylko niektóre z nich.

Tego dnia zorganizujemy dla Twojego Dziecka m.in. zajęcia

plastyczne, kulinarne, florystyczne, taneczne, teatralne, a

wszystkie atrakcje ukoronujemy wyśmienitą kuchnią

włoską, bo dobrej pizzy żadne Dziecko się nie oprze...



Cennik

OPCJA 1: Pakiet bez wyżywienia

Zawiera:

- wynajem przedszkola do 3h (2 sale)

- uczestnictwo w zajęciach 

- opiekę animatora + 1 osoby do pomocy

- dostęp do zabawek

- napoje (kawa, herbata, woda, soki, przekąski)

- upominki na zakończenie imprezy

CENA PAKIETU: 1500 zł (20 osób)

2500 zł (40 osób)



Cennik

OPCJA 2: Pakiet z wyżywieniem

Zawiera:

- wynajem przedszkola do 3h (2 sale)

- uczestnictwo w zajęciach 

- opiekę animatora + 1 osoby do pomocy

- dostęp do zabawek

- 2-daniowy obiad, przekąski, woda, soki, kawa, 

herbata)

- upominki na zakończenie imprezy

CENA: 120 zł / osoba



Przykładowe menu

Przykładowe dania:

✓ Zupy: krem pomidorowo-paprykowy z pesto, krem 

marchewkowo-pomarańczowy, krem brokułowy

✓ Risotto: risotto z melonem i miętą, risotto z gruszką i serem 

pleśniowym, risotto z dynią i parmezanem

✓ Makarony: spaghetti bolognese, spaghetti carbonara, spaghetti 

all`Amatriciana, 

✓ Mięsa: sznycelki z polędwicy z indyka z sałatką, polędwiczki 

wieprzowe  z cukinią grillowaną i kaszą gryczaną, gulasz cielęcy 

z polentą

✓ Ryby: Dorsz z grilla z sałatką z mozzarellą i kaszą jaglaną, łosoś 

pieczony z surówką i ryżem, miruna z grilla z surówką i puree 

marchewkowym 

✓ Inne: pizza, frittata z cukinią i serem pleśniowym, soczewica w 

pomidorach z mleczkiem kokosowym



Dodatkowe 
informacje

Minimalna liczba osób do organizacji imprezy to 10. Podane ceny dotyczą

grup max. do 15 osób. Ceny są mogą zostać zmienione w zależności od

indywidualnych wymagań Rodziców dotyczących m.in. wyboru dań, ilości

osób , rodzajów organizowanych atrakcji, długości trwania imprezy.



Kontakt
REZERWACJE I INFORMACJE:

TEL. 606 125 126

E-MAIL: KONTAKT@PICCOLI.PL

ZAPRASZAMY!

Przedszkole Accademia Dei Piccoli

ul. Ekologiczna 4

02-798 Warszawa

(4 minuty od metra Kabaty)


