Karnawał u Mikołaja!

Z Nowym Rokiem szedł karnawał, przebieraniem się zabawiał,

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał,
W stworki, kotki zmienił dzieci.
Tik tak, czas do balu szybko zleci!
Gotowi do Karnawału u Mikołaja?

Święty Mikołaj wraz z Panią Mikołajową oraz elfami będą bawić w Portofino przez
trzy zimowe miesiące. Jedną z atrakcji jaką szykuje Drużyna Mikołaja będzie bal
karnawałowy w bajkowych sceneriach. Wspaniała muzyka, gry i zabawy, zajęcia
plastyczne oraz cukiernicze! To wszystko znajdziecie w domu Mikołaja, który nigdy
nie leniuchuje! Bo przecież, czym byłby bal karnawałowy bez muzykowania i śpiewania?

„Ho ho ho”, zawoła Mikołaj. „A gdzie dla mnie ciasteczka, słodkości,
karnawałowe pyszności?”, czyli…wizyta w Pracowni Cukierniczej.

W Pracowni Pani Mikołajkowej, jej słodkim zakątku czeka na nas przygotowanie
łakoci karnawałowych. Wałkowanie ciasta na ciasteczka, przygotowywanie karnawałowych przekąsek, czy inne prace cukiernicze przy własnoręcznych wypiekach, to
słodki obowiązek każdego z gości! Każdy wie, że głodny Mikołaj, to marudny Mikołaj!

I serpentyn widać zwoje! Są krasnale, misie, są kowboje!,

Bal karnawałowy bez przebrania, to jak Mikołaj bez brody! Dzieci pod opieką
elfów wykonają kolorowe maski karnawałowe, kotyliony, czy inne elementy
karnawałowego przebrania! Nasza Pracownia Plastyczna pełna jest drobiazgów, koralików, świecidełek, które aż proszą się o pomysłowe wykorzystanie!

Jest karnawał, dzieci tańczą, gra muzyka przebierańcom!, czyli…
zabawa w Pracowni Muzycznej.

Czas przenieść się w magiczne miejsce i rozpocząć laser party! Karnawał kojarzy się z zabawą i tańcami, a wszyscy wiemy, że Mikołaj uwielbia śpiewać
i tańczyć. Weźmy kolorowe, świecące balony do rąk i zacznijmy prawdziwą
karnawałową zabawę. Aby osłodzić nasz karnawałowy bal, Pani Mikołajowa
poczęstuje magicznymi napojami.

Pasowanie na dzielnego Pomocnika Mikołaja!

Nasze spotkanie będzie kończyć radosny moment rozdania dyplomów wszystkim naszym gościom. Uzyskanie tytułu Pomocnika Świętego Mikołaja
i Członka Mikołajowej Rodziny to powód do dumy i pamiątka z tej niezwykłej
wizyty! Mikołajowa Księga Pamiątkowa to okazja, by napisać kilka słów do
Mikołaja!

Pracownia Mikołaja jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem Świąt
Bożego Narodzenia – w tym czasie Mikołaj grzeje sanie i rusza w świat!).
Na magiczne spotkanie z Mikołajem zapraszamy grupy na godzinę:
C Z AS TR WA NI A AT R A KC JI :

8:30, 10:30 i 12:30

2,5 GODZINY

Oferta ważna od 07 stycznia.

Dodatkowe propozycje dla łasuchów
Wer s ja A

Obiad: 10 zł za osobę: Naleśniki Pani
Mikołajowej (naleśniki z serem) lub
pierogowe Uszy Elfa (pierogi ruskie)
Wer s ja B

Obiad: 15 zł za osobę: Przysmak Mikołaja
(nuggetsy drobiowe z frytkami i surówką),
Magiczny Napój Mikołaja (lemoniada)

link do naszej oferty
www.pracowniamikolaja.com/oferta/karnawal.html

GRUPA WARSZTATOWA

CENA

Grupa od 20 do 30 osób

35 zł/osobę

Grupa od 30 do 45 osób

30 zł/osobę

Przyjmujemy grupy minimum 20 osób

Restauracja POR TOF INO
ul. Krężnicka 94, 20-518 Lublin
Telefon do Pracowni:

881 707 585

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

