
Ufff, Mikołaj powrócił już ze swojej świątecznej wyprawy i czeka na wszystkie skrzaty w 
swoim domu. Wiecie jaki ma sposób na odpoczynek po 2 tygodniach pracy? Oczywiście zabawę! 
Ale każdy elf wie, że najlepiej bawić się w dużym gronie, więc… licznie przybywajcie na karna-
wał do Magicznej Krainy Porto�no! Jesteście ciekawi, jakie przygody czekają na Was w styczniu?

Ho Ho Ho!  Mikołaj już czeka, więc usiądziecie wygodnie przy choince i wsłuchajcie 
się w jego opowieść o podróży z minionych, magicznych dni…

BAL
KARNAWAŁOWY

U MIKOŁAJA



Pracownia Mikołaja czynna jest od poniedziałku do piątku w okresie 
od 7 do 31 stycznia.

Czas trwania przygody w Magicznej Krainie Porto�no: 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)

Restauracja POR TOFINO
ul. Krężnicka 94, 20-518 Lublin

Telefon do Pracowni:  881 707 585
info@pracowniamikolaja.com
www.pracowniamikolaja.com

Facebook: 
fb.me/pracowniamikolaja

GRUPA WARSZTATOWA

Grupa do 30 osób

Grupa do 45 osób

CENA

35 zł/osobę

30 zł/osobę

Czujecie ten słodki zapach cynamonu? Po mikołajo-
wych gawędach Wasza wyobraźnia na pewno jest już mocno pobudzona, ale musicie nabrać ener-
gii do reszty atrakcji! Czas udać się do Cukierniczej Pracowni Elfów. Poznacie tam szczegóły pilnie 
strzeżonej tajemnicy – przepisu na magiczne, noworoczne ciasteczka. 

Mniam! Było pyszne!  Gdy brzuszki już macie pełne, nadeszła pora na 
wizytę W Plastycznym Zakątku Śnieżynki. Na najmłodsze skrzaty czekać będą kredki i drobiazgi 
potrzebne do przyozdobienia  karnawałowych masek, a te nieco starsze – spróbują posiąść tajemną 
wiedzę na temat samodzielnego ich wykonywania.

Czas na bal!  Macie jeszcze siłę? Światełka, muzyka, balony - już na Was czekają. 
Nałóżcie swoje maski i…  tańczcie razem ze Świętym, bawiąc się bez poczucia czasu. W końcu to 
zabawa karnawałowa! 

Spragnieni po wesołych harcach?  Elfy już spieszą Wam z 
pomocą. Wypijcie ich specjalny eliksir, a już nigdy nie zapomnicie przygód z Magicznej Krainy Porto-
�no. Ale to jeszcze nie wszystko! Każdy gość otrzyma pamiątkowy dyplom dla Super Skrzata Mikoła-
ja. Zabierzcie go do domu i… do zobaczenia za rok!


