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Wyobraź sobie, że tra�asz do pięknego, 
zaczarowanego miejsca. Rozglądasz się i 
wokół widzisz bajkową przestrzeń z 
atmosferą radości i świąt. Słyszysz pogod-
ny śmiech elfów i pobrzękiwanie renifero-
wych dzwonków. W powietrzu czujesz 
słodki zapach świeżo upieczonych pier-
niczków… I już myślisz, że lepiej być nie 
może, gdy nagle z fotela zaczyna wstawać 
postać z długą, białą brodą i…. spełnia się 
Twoje największe marzenie – poznajesz 
Mikołaja! 

Daleko nie musisz szukać - weź przyjaciół i 
razem przyjdźcie do Magicznej Krainy 
Porto�no. 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 opowie-
ści.

Co tak pięknie pachnie? Po mikołajo-
wych gawędach przyszedł czas na nabra-
nie energii na dalsze przygody! Ruszajcie 
w stronę słodkiego zapachu – prosto do 
Cukierniczej Pracowni Elfów. Każdy przy-

były tam skrzat otrzyma magiczny wałek 
do ciasta i zdobędzie tajemną wiedzę na 
temat pieczenia świątecznych słodkości.

Mali artyści u Śnieżynki - Podczas 
wizyty w jej Plastycznym Zakątku przyby-
łe Skrzaty zajmą się dekorowaniem drew-
nianych reniferów, a te które odwiedzą 
nas w styczniu  będą przyozdabiać 
karnawałowe maski. Utalentowani 
goście to dla Mikołaja zawsze powód do 
dumy.

Choinkowy taniec z elfami  - Elfy 
pląsające przy świątecznej piosence, 
stworzonej specjalnie dla naszej "Pra-
cowni Mikołaja", magiczna choinka i 
zaczarowane klocki. Dodajemy szczyptę 
fantazji oraz dobre humory i... otrzymuje-
my przepis na wspaniałą taneczną 
zabawę!

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

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 Porto�no. Ale to jeszcze nie 
wszystko!  Mikołaj ma dla Was specjalny 
dyplom dla Pomocnika Mikołaja, który na 
pewno będzie przemiłym wspomnie-
niem.

Pracownia Mikołaja czynna jest od poniedziałku do piątku w okresie 
od 1 grudnia do 28 stycznia, w przerwie świątecznej Pracownia jest 
zamknięta – Mikołaj jest tylko jeden, a dzieci czekających na prezen-
ty bardzo dużo… Dajmy mu pracować ;)

Czas trwania przygody w Magicznej Krainie 
Porto�no: 2,5 godziny.

Dostępne godziny: 9:00, 12:00

Zapraszamy grupy od 20 do 40 dzieci. Koszt udziału 
w świątecznych warsztatach: 40 zł/os.

OBIAD 10 zł/os., do wyboru:

- Naleśniki z Cukierni Elfów - z białym serem na słodko 

- Podkowy Reniferów - pierogi ruskie

OBIAD 15 zł/os.: 
- Przysmak Mikołaja - nuggetsy drobiowe z frytkami i surówką +

 lemoniada Śnieżynki

W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne dzieci pod-
czas warsztatów gwarantujemy, że grupy uczestników nie 
spotykają się wzajemnie ze sobą, dbamy również o należytą 
dezynfekcję wszystkich powierzchni.

Za siedmioma 
górami, za siedmioma 
lasami… Nie, nie, nie… 

To zbyt daleko!  
To miejsce zna każdy. 
Dlatego my przenie-
siemy sie nieco bliżej… 

do Magicznej 
Krainy Portofino!
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Mikołaj i elfy maja jednak 
jedna zasade – magia 

i szczęściem należy sie dzielic, 
dlatego przeżyj ta przygode 

z przyjaciółmi.

Dod a t k ow e  P r o p o z y c j e


