Festas de aniversário
Programas ( dos 3 aos 13 anos)
A festa inclui 2 atividades
á escolha
6-13

O que está incluído nas festas:

9,50€
p/ criança

Pinturas facias - 70,00€ (até 20 crianças)

Caça ao Tesouro
Uma desafiante caça ao tesouro, com pistas e charadas em que as crianças são
dividas em equipas. Esta atividade realiza-se numa zona verde no exterior
e as crianças estão sempre acompanhadas por monitores.

Uma divertida prova de jogos tradicionais: corrida de sacos, skys, equilibra a bola,
etc., num espaço verde perto das nossas instalações.

Futebol

acresce
Para os que não dispensam uma partida com os amigos. 25,00€ / festa
Realiza-se em campo desportivo.

geral@lxkids.pt

Aniversário na Piscina

Jogos para todas as idades...dentro de água, claro!.
Piscina coberta com vigilância em parque desportivo.

acresce
55,00€ / festa

Sujeito a horários disponíveis

Máximo de participantes: 15

3-11

Pinturas e diabruras
Vamos dar asas á criatividade, aprender técnicas de pintura e a metamorfose
da reciclagem em arte e construir origamis. Os trabalhos ficam para recordação.
Os materiais estão incluídos.

916 450 082

3-10 Hip hop

218 48 43 48

avenida do brasil 112C 1700-074 lisboa

www.lxkids.pt

Sujeito a horários disponíveis

4-10

As crianças aprendem uma coreografia que vão lembrar
mais tarde com os amigos.

3-7

Extras:
Experiência divertida “Vamos fazer o bolo” - 30,00€

5-9 Jogos Tradicionais

5-13

Todo o equipamento para as atividades, a decoração do espaço Lx, a animação
prestada pelos monitores,1 brinde Lx por criança, 1 CD com fotos da festa
e o convite (dowload).

Insulfláveis e Piscina de Bolas

Convites personalizados com foto ou desenho - 1,30€/unid. (mínimo:15)
Filme da festa (realizado por profissional de imagem) - 60,00€
Bolo personalizado - 15€/Kg (mínimo 1,50Kg)

Os nossos menus
Menu Lx

Bar aberto (sumos, água, ice tea)
Sandes de queijo e fiambre
Batatas fritas
5,50€
Pipocas
p/ criança
Gelatina
Bolo Aniversário Lx

Menu Lx Jantar

Menu xL

Bar aberto (sumos, água, ice tea)
Sandes de queijo e fiambre
Folhadinhos de salsicha cocktail
Croquetes
6,50€
Batatas fritas
p/ criança
Pipocas
Gelatina
Bolo Aniversário Lx

Bar aberto (sumos, água, ice tea e coca-cola)
Jantar: Pizzas ou cachorros quentes
Sobremesa: Gelado + Bolo Aniversário Lx

incluído
na festa
Discoteca

Sem
Menu
Se pretender poderá trazer o lanche utilizando as nossas instalações
de copa equipada com frigorífico para conservação dos alimentos.

25,00€

Condições gerais

Para os mais pequenos a diversão é certa.
As festas realizam-se no espaço LX Kids e em parques nas imediações no período de
fins-de-semana e feriados.
A duração da festa varia de 2h30m a 3h00 (máximo).

O nº. de participantes mínimo é de 10 crianças e máximo de 25.

9-13 18,00€ Discoteca
p/ criança

A festa que eles sempre quiseram. Com muita música e num
ambiente de diversão onde não falta o DJ. Este programa
realiza-se só a partir das 18H00 e o valor inclui o jantar.
Mínimo de participantes: 15.

A reserva implica o pagamento de 25% do valor não reembolsável em caso de desistência.
O preço de tabela pode ser alterado para um nº. de participantes superior a 20.
A efectivação de reserva presupõe a aceitação das presentes condições gerais.

Os valores apresentados incluem IVA á taxa em vigor.

