WARSZTATY W PRACOWNI MIKOŁAJA!

GRUDNIOWA OFERTA WIZYTY W PRACOWNI MIKOŁAJA
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami… Nie, nie, nie… To zbyt daleko! To miejsce zna
każdy. Dlatego my przeniesiemy się nieco bliżej… do Magicznej Krainy Portofino!
Wyobraź sobie, że trafiasz do pięknego, zaczarowanego miejsca. Rozglądasz się i wokół
widzisz bajkową przestrzeń przesiąkniętą atmosferą radości i świąt. Słyszysz pogodny
śmiech elfów i pobrzękiwanie reniferowych dzwonków. W powietrzu czujesz słodki zapach
świeżo upieczonych pierniczków… I już myślisz, że lepiej być nie może, gdy nagle z fotela
zaczyna wstawać postać z długą, białą brodą i…. spełnia się Twoje największe dziecięce
marzenie – poznajesz Świętego Mikołaja!
A to wszystko w prawdziwym Domku Mikołaja… I to całkiem niedaleko, bo w Magicznej
Krainie Portofino! Mikołaj i elfy mają jednak jedną zasadę – magią i szczęściem należy się
dzielić, dlatego przeżyj tą przygodę z przyjaciółmi. Jesteś ciekawy, co Was czeka?
„TRACH!” – SŁYSZELIŚCIE TEN HUK W KOMINIE? To Święty rozdał już prezenty
i wraca do swojego zaczarowanego domu! Usiądźcie przy kominku i wsłuchajcie się w jego
pełne baśniowych przygód opowieści…
CO TAK PIĘKNIE PACHNIE? Na pewno już burczy Wam w brzuchach… dlatego po
mikołajowych gawędach przyszedł czas na nabranie energii na dalsze przygody! Ruszajcie
w stronę tego słodkiego zapachu – prosto do Cukierniczej Pracowni Elfów. Każdy przybyły
tam skrzat otrzyma magiczny wałek do ciasta i zdobędzie tajemną wiedzę na temat
pieczenia świątecznych słodkości.

NAJEDZENI? Nadeszła pora na wizytę u Śnieżynki w jej
Plastycznym Zakątku. Najmłodsze skrzaty spróbują namalować
śnieżnego reniferka, a te nieco starsze – wykonać baśniowe
ozdoby choinkowe. Mikołaj będzie dumny z tak uzdolnionych
gości, dlatego dla największych pracusi przygotuje dodatkowe
prace plastyczne.
HOP HOP! Chcecie hopsać jak renifery Mikołaja? Podskoczcie
do mapy – przy niej Święty zabierze Was w głąb jeszcze jednej
opowieści. Ale obiecajcie, że będziecie uważnie słuchać i naśladować ruchy Gospodarza domu. Renifery chętnie Wam potowarzyszą.
WSPOMNIEŃ CZAR. Czas płynie tak szybko… Chcielibyście
już zawsze mieć w pamięci ten dzień? Wypijcie Specjalny Eliksir
Elfów – sprawi on, że nigdy nie zapomnicie o przygodach
z Magicznej Krainy Portofino. Ale to jeszcze nie wszystko!
Święty coś dla Was przyszykował… Każdy gość otrzyma
pamiątkowy dyplom dla Super Skrzata Mikołaja. Powieście ten
podarek w domu na honorowym miejscu.
Pracownia Mikołaja czynna jest od poniedziałku do piątku w okresie
od 18 listopada do 20 grudnia. Od 21 grudnia do 5 stycznia Pracownia jest zamknięta – Mikołaj jest tylko jeden, a dzieci czekających na
prezenty bardzo dużo… Dajmy mu pracować ;)

Czas trwania przygody w Magicznej Krainie Portofino:

2,5 godziny.
Zapraszamy grupy na godziny: 8:30, 10:30, 12:30

OPCJE DODATKOWE:
Obiad 10 zł/os: naleśniki z Cukierni Elfów (z białym serem
na słodko) lub podkowy Reniferów (pierogi ruskie)
Obiad 15 zł/os: przysmak Mikołaja (nuggetsy drobiowe z frytkami
i surówką + lemoniada Śnieżynki)

GRUPA WARSZTATOWA

CENA

Grupa do 30 osób

35 zł/osobę

ul. Krężnicka 94, 20-518 Lublin

Grupa do 45 osób

30 zł/osobę

Telefon do Pracowni:

l i n k d o n a sze j ofe rt y

www.pracowniamikolaja.com/oferta.html

Restauracja POR TOF INO

881 707 585

www.pracowniamikolaja.com
info@pracowniamikolaja.com
Facebook: fb.me/pracowniamikolaja

