OFERTA URODZINOWA | POZNAŃ MALTA
Wyjątkowy seans, spotkanie z ulubionymi bohaterami, prawdziwe emocje i moc niespodzianek - tylko u nas każde urodziny
będą niepowtarzalnym przeżyciem i wyjątkową filmową przygodą!
Zapraszamy do magicznej krainy Multikina!
OFERTA STANDARD ZAWIERA:

bilet na wybrany seans filmowy
przyjęcie urodzinowe (czas trwania do 1h)
tort (do wyboru: truskawkowy, czekoladowy, śmietankowy) lub deser lodowy
prezent dla jubilata
zestaw urodzinkowy
zaproszenia urodzinowe i upominki dla gości

CENNIK

OFERTA

OFERTA

STANDARD 2D

STANDARD 3D

WEEKEND

TYDZIEŃ

WEEKEND

TYDZIEŃ

ZESTAW URODZINOWY
POPCORN 2,1L* + NAPÓJ
**

52,10 zł

48,20 zł

55,10 zł

51,20 zł

ZESTAW URODZINOWY
POPCORN 2,1L* + WODA
***

46,80 zł

43,40 zł

49,80 zł

46,40 zł

Popcorn w zestawie urodzinowym dostępny w jednym z dwóch smaków: słodki lub słony.
*
wybrane promocje z popcornem 2,4L
**
do wyboru: Cappy 0,33L (jabłkowy, pomarańczowy, truskawkowy lub multiwitamina),
napój Coca cala 0,4L (Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta lub Sprite)
***
do wyboru: woda 0,5l (gazowana lub niegazowana)
W przypadku wyboru seansu w technologii 3D ceny zawierają dodatkową opłatę za udostępnienie okularów +3,00 zł/osoba.
Ceny weekendowe obowiązują od piątku do niedzieli oraz w święta i dni przedświąteczne.

DODATKOWE MENU:
Pick&Mix żelki/cukierki na wagę 100g
Napój gazowany bezalkoholowy Piccolo 0,75l
Cappy 1L/2L
woda Kropla Beskidu 0,5L (gazowana, niegazowana)
napoje Coca Cola 1L (Coca Cola, Fanta, Sprite, Coca Cola Zero)
deser lodowy (3 gałki lodów, bita śmietana, sos do lodów)
M&M’s 150g (orzechowe, czekoladowe)

8,00zł
15,00zł
7,50zł /15,00zł
5,90zł
8,90zł
10,00zł
14,90zł

INFORMACJE DLA RODZICÓW:
Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w godzinach dostosowanych do repertuaru.
Repertuar w kinie ustalany jest co tydzień w każdą środę i obowiązuje od piątku do czwartku.
Minimalna ilość uczestników (płatnych) – 8. Maksymalna ilość uczestników w przypadku Oferty Standard i
Oferty Premium – 12. Na imprezę urodzinową nie można wnieść towarów zakupionych poza Multikinem
(nie dotyczy owoców).
DODATKOWE MENU DLA RODZICÓW
kawa Americano 0,4L
kawa Latte, Cappuccino 0,4L
kawa Iced Latte 0,4L
ciasto porcja
muffin 1 szt.

10,50zł
12,50zł
13,50zł
8,00 zł
5,90zł

INFORMACJA I REZERWACJE TERMINÓW:
Rezerwacji na urodziny prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30,
osobiście lub pod numerem telefonu 513 111 991 z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

Oferta obowiązuje od dnia 1.02.2020

