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Fikołki / ofer ta dla szkół i pr zedszkoli

Uczymy przez zabawę
Drodzy Rodzice i Nauczyciele,
dzieci są dla nas najważniejsze! To dla nich stworzyliśmy i nieustannie rozwijamy
Fikołki. Dzisiaj znajdziecie nas w 14 lokalizacjach na terenie Polski. Edukacja przez
zabawę jest naszą misją. Od momentu, kiedy powstaliśmy, codziennie pracujemy
nad tym, aby Fikołki były miejscem, gdzie dzieci mogą odkrywać nowe pasje poprzez zabawę. Przez 6 lat udało nam się wiele osiągnąć, ale bez Was byłoby to
niemożliwe. Wasza opinia i rada jest dla nas cenna. Powiedzcie nam, co możemy
jeszcze zrobić, a my uczynimy wszystko, aby sprostać Waszym oczekiwaniom.
W tym katalogu znajdziecie ofertę warsztatów, rekreacji i rozrywki dla przedszkoli, zerówek i klas I–IV szkół podstawowych. Przygotowaliśmy propozycje warsztatów na każdy miesiąc w bieżącym roku szkolnym. Jeśli macie swój pomysł, opowiedzcie nam o nim i wspólnie go zrealizujemy.
Poznajmy się lepiej w Fikołkach!
Aglomeracja warszawska:
Alto Wilanów
Galeria Mokotów (maj 2022)
Westfield Arkadia
Galeria Północna
Ferio Wawer
Centrum Janki
Galeria Wołomin
Nowa Stacja Pruszków

PŁOCK (1)
POZNAŃ (2)

WARSZAWA (8)

Płock - Galeria Mazovia
Kraków - Bonarka
Poznań:

WROCŁAW (1)

Posnania
Stary Browar
KRAKÓW (1)

BIELSKO-BIAŁA (1)

Wrocław - Wroclavia
Bielsko-Biała - Sfera

lat
od 6 lat na rynku
rozrywki rodzinnej
w Polsce

doświadczeni
i zaangażowani
animatorzy

Masz pytania, zadzwoń

doskonała
infrastruktura

500 200 200

spełnianie
zaleceń
sanitarnych

Nie przegap
najlepszych ofert
Drogi Dyrektorze, Nauczycielu, Rodzicu, zarejestruj się w naszej bazie i korzystaj jako pierwszy z najlepszych ofert dla wyjątkowych klientów.

Wypełnij formularz

1

Wejdź na stronę www.fikolki.pl/oferta-specjalna
lub:

2

Kliknij w przycisk

3

Korzystaj z wyjątkowych ofert

wypełnij
formularz

Fikołki − warto tutaj być
Na dobry początek, po zarejestrowaniu się, otrzymacie od nas voucher na
darmową kawę i ciastko. Odwiedźcie
nas i poznajmy się lepiej.

Wyjątkowe oferty, których
nie możesz przegapić,
są na wyciągnięcie ręki.
Zarejestruj się już teraz!

Masz pytania, zadzwoń

500 200 200

Przyjaźń procentuje
Zbierajcie Fiksy za każdą grupową wizytę w Salach Zabaw Fikołki i odbierzcie
wyjątkową nagrodę.

Jak to działa?

Wystarczy, że w danym roku szkolnym Wasze przedszkole, szkoła, grupa lub klasa przyjdzie do nas cztery razy (dowolny pakiet), a piąte wejście w pakiecie Sport
2h lub godzinną wizytę bajkowej postaci w Waszej placówce otrzymacie za 1 zł*.
Możecie wspólnie zbierać wejścia grupami i klasami, a potem wykorzystać nagrodę na celebrowanie okazji u siebie w przedszkolu / szkole lub wizytę w Fikołkach,
np. na zakończenie roku czy Dzień Dziecka.

1.

2.

3.

4.

data
pakiet
nr sys.
l. dzieci

Wasze Fiksy
Pracownik recepcji postawi pieczątkę oraz wypełni potrzebne dane.

Bajkowa postać
wizyta bajkowej postaci
+ animator
czas: 1 godz.
cena: 200 zł

1 zł

A
wizyta
bajkowej
postaci

B
pakiet
Sport
2h

Wybór nagrody

Pakiet Sport 2h
zabawa na konstrukcji
+ ścianka wspinaczkowa
czas: 2 godz.
cena: 25 zł / os.

1 zł /os.
10

Wejście grupowe to min. 15 osób. W przypadku wyboru nagrody w postaci wejścia w pakiecie Sport 2h
10
obejmuje ona średnią liczbę dzieci z czterech wejść.

Masz pytania, zadzwoń

500 200 200

Oferta dla grup
Warsztaty
Kulinarne

Organizowane przez nas warsztaty kulinarne stwarzają możliwość przekazania dzieciom praktycznych wiadomości nie tylko z zakresu gotowania. Uczestnicy warsztatów rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową,
współpracują w grupie oraz doskonalą m.in. zmysł węchu i smaku. Poznają również zasady higieny, obowiązujące w trakcie pracy w kuchni.
Uczestnicy warsztatów, w profesjonalnie wyposażonej fikołkowej kuchni, wspólnie przygotują wcześniej wybraną potrawę, korzystając z produktów najwyższej jakości. Dania do wyboru: 1. Włoska pizza, 2. Kuchnia polska, 3. Zdrowa żywność, 4. Ciasteczkowy zawrót głowy.

60

29

min

zł/os.

Eksperymentalne

Warsztaty eksperymentalne skierowane są do wszystkich ciekawych
świata dzieci. Uczestnicy, ubrani w specjalne fartuchy ochronne, przy
użyciu kolb, pipetek i innych profesjonalnych sprzętów, przeprowadzą
serię spektakularnych doświadczeń. Tematy do wyboru: 1. Magia lodu,
2. Szalone żywioły, 3. Ach te cząsteczki, 4. Naukowcy, prawdziwi super bohaterowie.

60

29

min

zł/os.

Rękodzieła

Na zajęciach młodzi artyści mają okazję poznać i nauczyć się wykorzystywać rozmaite techniki plastyczne. Malując na szkle, desce, ceramice,
wykorzystując filc, tekturę, szyszki, suszone owoce, rozmaite tkaniny,
tworzą niepowtarzalne arcydzieła. Warsztaty rozwijają zdolności
manualne i pobudzają wyobraźnię. Uczą przy tym zarówno samodzielności, jak i pracy zespołowej.

60

29

min

zł/os.

Sportowe

Sale Zabaw Fikołki wspierają aktywność fizyczną najmłodszych. Rozbudowane, kilkupiętrowe konstrukcje zaskakują masą atrakcji. Doskonała
infrastruktura wypełniona zjeżdżalniami, labiryntami, torami przeszkód
umożliwia znakomity trening sprawnościowy. Atrakcyjne otoczenie i angażujące animacje, przygotowane przez nasz zespół animatorów, zagwarantują każdemu odpowiednią ilość ruchu.

60

29

min

zł/os.

Edukacyjne

Prowadzimy zajęcia, wpisujące się w podstawę programową, przekazując
wiedzę przez zabawę w specjalnie do tego przystosowanych salach. Zajęcia mogą stanowić ciekawe rozwinięcie lekcji prowadzonych w szkole.

60

29

min

zł/os.

10

Ofertę realizujemy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00, grupa min. 15 osób

Nocowanka
Nocowanka w Fikołkach to świetny pomysł na integrację klasy lub grupy. Każda Nocowanka ma swój motyw przewodni, np. Dziki Zachód,
Hawaje, piraci. Zapewniamy wyżywienie i całą masę atrakcji dla dzieci
od 6 do 11 roku życia. Nocowanka trwa od godz. 19:00 do 10:00 rano
następnego dnia.

15

129

godz.

zł/
os.*

*cena dla grup min. 15 osób

Wizyta bajkowej postaci
Wizyta ulubionego bohatera bajek to doskonała propozycja szczególnie
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrana bajkowa postać wraz z animatorem odwiedzi Waszą grupę / klasę i sprawi dzieciom wiele radości.

1

200

godz.

zł

W pakiecie taniej
Pakiet Mini 2h

Pakiet Sport 2h

zabawa na konstrukcji
czas: 2 godz.
cena: 20 zł / os.

zabawa na konstrukcji
+ ścianka wspinaczkowa
czas: 2 godz.
cena: 25 zł / os.

Pakiet Edukacyjny
zabawa na konstrukcji
+ warsztaty
czas: 2 godz.
cena: 35 zł / os.

10

Pakiet Sport 3h

Pakiet Mini 3h
10

10

zabawa na konstrukcji
+ ścianka wspinaczkowa
czas: 3 godz.
cena: 29 zł / os.

zabawa na konstrukcji
czas: 3 godz.
cena: 25 zł / os.

Pakiet Fikołkowy
10

10

zabawa na konstrukcji
+ ścianka wspinaczkowa
+ warsztaty
czas: 3 godz.
cena: 39 zł / os.

10

10

Pakiet 1

Pakiety Żywieniowe
10

10

10

tost + zupa
10 zł / os.

10

Pakiet 2

tost + zupa + woda 0,33 l
12 zł / os.

Ofertę realizujemy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00, grupa min. 15 osób

Kupony zniżkowe
+
10

10

Sale Zabaw Fikołki

Sale Zabaw Fikołki
10

Pakiet Sport 2h
+ woda gratis

Pakiet Mini 2h
10

Przy zakupie pakietu Sport 2h
dla każdego dziecka butelka wody
niegazowanej (0,33 l) gratis!

10

gratis

Przy jednorazowym zakupie
3 dowolnych warsztatów
dla grupy / klasy pakiet Mini 2h gratis!

Sale Zabaw Fikołki

3 x pakiet
+ wizyta bajkowej
postaci gratis
Przy jednorazowym zakupie
3 dowolnych pakietów godzinna wizyta
bajkowej postaci w placówce gratis!

Sale Zabaw Fikołki

Pakiet Fikołkowy
gratis
Przy zakupie pakietu Fikołkowego pakiet
Żywieniowy 1 dla całej grupy gratis!

Promocje z kuponów zniżkowych nie mogą być łączone. Zajęcia muszą być zrealizowane w bieżącym roku szkolnym.
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Półkolonie zimowe 2022
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-18:30
Dedykowane dla dzieci w wieku 5-11 lat
Podczas zimowych turnusów będziemy rozwijać kreatywność, poznawać świat,
szukać nowych pasji i uczyć się przez zabawę. Zadbamy o wszechstronny rozwój,
zapewniając niepowtarzalne zajęcia z różnych dziedzin:

Wcielimy się w role małych
naukowców, przeprowadzimy szalone
i kolorowe eksperymenty.

Będziemy się wspinać, biegać,
spacerować i bawić na świeżym
powietrzu.

W fikołkowej kuchni będziemy
gotować, lepić, piec i – niczym szefowie
kuchni – przygotowywać potrawy.

Poćwiczymy umysł, budując,
układając, malując, grając w gry
i łamigłówki.

Wybrane atrakcje

W pakiecie

10 godzin

pełne

zajęć dziennie

wyżywienie

doświadczeni
wychowawcy

ubezpiecznie

miasto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NNW

1 turnus

Wspólna gimnastyka
Warsztaty kulinarne
Zabawa na konstrukcji
Zajęcia plastyczne
Warsztaty eksperymentalne
Party time – dyskoteka
Chill & fun – odrobina lenistwa
Turniej gier planszowych
Wyjścia do ciekawych miejsc
Zabawy ruchowe i edukacyjne

2 turnus

cena / turnus

cena / dzień

Warszawa

31 stycznia – 4 lutego

7–11 lutego

749 zł

180 zł

Janki

31 stycznia – 4 lutego

7–11 lutego

749 zł

180 zł

Wołomin

31 stycznia – 4 lutego

7–11 lutego

699 zł

170 zł

Pruszków

31 stycznia – 4 lutego

7–11 lutego

699 zł

170 zł

Płock

31 stycznia – 4 lutego

7–11 lutego

649 zł

160 zł

Kraków

17–21 stycznia

24–28 stycznia

699 zł

170 zł

Poznań

17–21 stycznia

24–28 stycznia

699 zł

170 zł

Wrocław

31 stycznia – 4 lutego

7–11 lutego

699 zł

170 zł

Bielsko-Biała

14–18 lutego

21–25 lutego

699 zł

170 zł

ZNIŻKA: drugi raz na półkoloniach - 50 zł
Nasze półkolonie są zgłoszone do bazy MEN.

Masz pytania, zadzwoń

500 200 200

Plan
any
na ud r ;)
wieczó

od 19.00
do 10.00

NOCOWANKA
Fikołkowa Nocowanka to świetny sposób na integrację grupy lub klasy. Wystarczy,
że dzieci spakują piżamy, szczoteczki do zębów, poduszki i ulubione przytulanki.
W programie zajęcia sportowe, plastyczne, warsztaty kulinarne i pyszne posiłki.
Bitwa na poduchy to żelazny punkt każdej Nocowanki. Będzie też czas na filmowy
wieczór i nocne opowieści na dobranoc. Przy okazji jest to lekcja samodzielności
pod okiem wykwalifikowanej kadry, która zapewni wieczór pełen atrakcji, dbając
o bezpieczeństwo dzieci.
Każda z naszych Nocowanek ma swój motyw przewodni, np. Dziki Zachód, Hawaje, piraci... pomysłów mamy bez liku.

15 g

Minimalna liczebność grupy na Nocowankę to 15 osób.

Masz pytania, zadzwoń

500 200 200

Wizyta bajkowej postaci
Wizyta ulubionego bohatera bajek to doskonała propozycja, szczególnie dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrana bajkowa postać wraz z animatorem
odwiedzi Waszą grupę / klasę i sprawi dzieciom wiele radości.
Bajkowa postać może odwiedzić Waszą grupę
lub klasę za złotówkę, jeśli uzbieracie cztery
Fiksy (więcej na str. 5).

Masz pytania, zadzwoń

a
Wielk
!
radość

500 200 200
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2022

Propozycja na luty
10

Kulinarne walentynki

Mydełka dla Walentynki

Pizza w kształcie serca, walentynkowe ciasteczka, a może owocowe szaszłyki? Zapraszamy do fikołkowej kuchni, w której pod
okiem animatora dzieci przygotują pyszne
walentynkowe potrawy.

Dzieci wykonają niepowtarzalną walentynkę, doskonale się przy tym bawiąc! Będziemy razem z nimi tworzyć własne mydełka,
które uczestnicy będą mogli podarować najbliższym.

warsztaty kulinarne

60 min

4-11 lat

czas trwania

wiek dzieci

warsztaty rękodzieła

29 zł

cena / os.

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

29 zł

cena / os.

10

Dzień numeru alarmowego

Tłusty czwartek

warsztaty edukacyjne

warsztaty kulinarne

Podczas warsztatów omówimy zasady korzystania z numerów alarmowych, prawidłowego wzywania pomocy oraz korzystania z przejść dla pieszych.

Połączenie zajęć edukacyjnych z kulinarnymi. Uczestnicy poznają cały proces powstawania słynnych łakoci. Na koniec wykonamy mini pączki i urządzimy wielką
ucztę!

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

Zarezerwuj

29 zł

cena / os.

60 min

czas trwania

500 200 200

4-11 lat

wiek dzieci

bok@fikolki.pl

29 zł

cena / os.

15 /

2022

Propozycja na marzec
10

Fikołkowa olimpiada

Co wiosną piszczy w trawie?

W programie m.in. konkursy i quizy na temat
olimpiad oraz znanych olimpijczyków, wyścigi na ściance wspinaczkowej, liczne konkurencje sportowe i mnóstwo uśmiechów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, na których dzieci przygotują własny
ogród w szkle. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały oraz doskonałą zabawę.

warsztaty sportowe

60 min

4-11 lat

czas trwania

wiek dzieci

warsztaty rękodzieła

29 zł

cena / os.

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

29 zł

cena / os.

10

Mali badacze wody

Dzień muffinka

warsztaty eksperymentalne

warsztaty kulinarne

Podczas warsztatów dzieci zamienią się
w małych fizyków i zbadają właściwości
wody. Poznają wszystkie stany skupienia,
nauczą się je rozróżniać i poznają ich właściwości.

Przygotujemy aromatyczne i smakowite
muffinki. Na początku omówimy każdy
składnik, który wykorzystamy do ich upieczenia, a później zabierzemy się do pracy
i zrobimy pyszne babeczki.

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

Zarezerwuj

29 zł

cena / os.

60 min

czas trwania

500 200 200

4-11 lat

wiek dzieci

bok@fikolki.pl

29 zł

cena / os.

17 /

2022

Propozycja na kwiecień
10

To nie żart
– dwie klasy w cenie jednej
PROMOCJA
Zabierz zaprzyjaźnioną klasę do Fikołków.
Tylko 1 kwietnia przy realizacji pakietu Mini
2h lub pakietu Sport 2h za dwie klasy zapłacicie jak za jedną. Liczba miejsc ograniczona.

Wielkanocne pisankowanie
warsztaty rękodzieła

Na początek wyjaśnimy, skąd pochodzi wielkanocna tradycja malowania jajek. Uczestnicy podczas warsztatów będą ozdabiać pisanki, które potem będą mogli zabrać do domu.

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

29 zł

cena / os.

10

Zakochaj się w planszówkach

Jak powstaje czekolada

warsztaty edukacyjne

warsztaty kulinarne

Zagramy w najciekawsze gry planszowe.
Edukacyjne, strategiczne, logiczne i przygodowe. Każdy uczestnik znajdzie coś dla
siebie.

Opowiemy o tym, jak powstaje czekolada.
Będziemy rozwijać zdolności manualne,
pobudzimy zmysły i kreatywne myślenie.
Na koniec uczestnicy stworzą własną tabliczkę czekolady.
60 min
4-11 lat
29 zł

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

Zarezerwuj

29 zł

cena / os.

czas trwania

500 200 200

wiek dzieci

bok@fikolki.pl

cena / os.

19 /

2022

Propozycja na maj
10

10
Dzień hamburgera

Niespodzianka dla Mamy

Nie ma chyba nikogo, kto chociaż raz w życiu nie spróbowałby hamburgera. Podczas
warsztatów dzieci nauczą się przygotowywać tę najsłynniejszą na świecie kanapkę.

Najlepsze prezenty to te od serca. Dzieci
przygotują pachnące mydełka, kolorowe
laurki, aromatyczne ciasteczka albo musujące kule do kąpieli. Wybór należy do Was!

warsztaty kulinarne

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

warsztaty rękodzieła

29 zł

cena / os.

Dzień pieczenia

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

29 zł

cena / os.

Kosmiczne warsztaty

warsztaty kulinarne

warsztaty edukacyjne

Nic tak nie pobudza apetytu, jak zapach pieczywa, unoszący się w kuchni. Dzieci podczas warsztatów dowiedzą się, jak powstaje mąka, a następnie wspólnie wypieczemy
pyszne bułeczki.

Na warsztatach dzieci dowiedzą się, czy
gwiazdy naprawdę spadają, po co astronautom skafander kosmiczny. Wezmą także
udział w edukacyjnej grze terenowej, tropiąc
ślady meteorytów.

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

Zarezerwuj

29 zł

cena / os.

60 min

czas trwania

500 200 200

4-11 lat

wiek dzieci

bok@fikolki.pl

29 zł

cena / os.

2022

Propozycja na czerwiec

Dzień Dziecka w Fikołkach
Przepis na udany Dzień Dziecka to dobra zabawa! A właśnie taka czeka na Was w Fikołkach. Przyjdźcie do nas między 30 maja a 3
czerwca. Do każdego wykupionego pakietu
otrzymacie dodatkową godzinę darmowej
zabawy.

Bezpieczne wakacje
warsztaty edukacyjne
Chcemy, aby wakacje były bezpieczne.
W trakcie warsztatów omówimy zasady
bezpieczeństwa nad wodą, zasady poruszania się na drodze. Ratownik przeszkoli dzieci
z podstaw pierwszej pomocy.

60 min

czas trwania

4-11 lat

wiek dzieci

Zarezerwuj

29 zł

Pożegnanie szkoły
Nocowanka

Piżama party z najlepszymi przyjaciółmi, gry
i zabawy, warsztaty kulinarne i eksperymentalne, kino nocnych marków – to tylko część
atrakcji, które będą czekały na dzieci podczas Nocowanki.

15 godz

czas trwania

6-11 lat

wiek dzieci

Zakończenie roku
w Fikołkach

od 129 zł*
cena / os.

Kończy się nauka, zaczyna się dobra wakacyjna zabawa. Zorganizujcie zakończenie roku szkolnego w Fikołkach. Czeka na
Was miły prezent: przy zakupie pakietu Mini 2h dla dzieci, kawa i ciasto dla wychowawcy oraz rodziców gratis.

cena / os.

500 200 200

bok@fikolki.pl

*cena dla grup min. 15 osób

Przedłużamy zabawę

Półkolonie letnie 2022
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-18:30
Dedykowane dla dzieci w wieku 5-11 lat
Z letnich półkolonii w Fikołkach skorzystało już ponad 6000 dzieci.
Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.
Na najbliższe wakacje zaplanowaliśmy 4 tematy półkolonii:
Multirozwojowe

Sportowe

Kulinarne

Odkrywcze

Będziemy malować, eksperymentować,
gotować i odkrywać nowe pasje.

Będziemy gotować, mieszać, piec
i – niczym szefowie kuchni – przyrządzać
najpyszniejsze potrawy.

Będziemy trenować, rozgrywać mecze,
wspinać się i świetnie się przy tym
bawić.

Będziemy eksperymentować,
poszukiwać, tropić i poznawać świat
przez zabawę.

Przykładowy rozkład dnia

W pakiecie

8:30 – Powitanie uczestników
9:30 – Śniadanie
10:00 – Warsztaty kreatywne: Nasza grupa
10:40 – Zabawy integracyjne
11:00 – II Śniadanie
11:30 – Wyjście na Orlik – zabawa
13:30 – Obiad
14:00 – Eksperyment: Super Slime
14:30 – Warsztaty artystyczne
15:00 – Swobodna zabawa na konstrukcji
15:30 – Planszówki
16:30 – Podwieczorek
17:00 – Warsztat kulinarny: Robimy pizzę
18:30 – Przekazanie dzieci opiekunom
miasto

10 godzin

pełne

zajęć dziennie

wyżywienie

doświadczeni
wychowawcy

ubezpiecznie

turnus

cena / turnus

NNW

cena / dzień

Warszawa

wszystkie pełne tygodnie wakacji

799 zł

190 zł

Janki

wszystkie pełne tygodnie wakacji

799 zł

190 zł

Wołomin

wszystkie pełne tygodnie wakacji

749 zł

180 zł

Pruszków

wszystkie pełne tygodnie wakacji

749 zł

180 zł

Płock

wszystkie pełne tygodnie wakacji

699 zł

170 zł

Kraków

wszystkie pełne tygodnie wakacji

749 zł

180 zł

Poznań

wszystkie pełne tygodnie wakacji

749 zł

180 zł

Wrocław

wszystkie pełne tygodnie wakacji

749 zł

180 zł

Bielsko-Biała

wszystkie pełne tygodnie wakacji

749 zł

180 zł

ZNIŻKI: drugi raz na półkoloniach - 50 zł
dla rodzeństwa - 50 zł
Nasze półkolonie są zgłoszone do bazy MEN.

Masz pytania, zadzwoń

500 200 200

25 /

Urodzinowi eksperci

Urodziny Tematyczne

Urodziny Basic

Przyjęcie urodzinowe zasługuje na wyjątkową oprawę. Wybierając ten pakiet, otrzymują Państwo tematyczną dekorację sali,
jak również animacje urodzinowe, związane
z tematem przewodnim w cenie pakietu.

Spośród dostępnych opcji skomponujcie
przyjęcie marzeń. To Wy zdecydujecie, czy
i jakie elementy mają pojawić się na przyjęciu. Zorganizujcie z nami niezapomniane urodziny.

od 49 zl/os.

od 69 zl/os.

Urodziny Eksperymentalne

Urodziny Kulinarne

Mali naukowcy, wyposażeni w okulary
ochronne i fartuchy, będą badać, robić próby
i przeprowadzać eksperymenty. Na uczestników przyjęcia urodzinowego w dedykowanej sali będą czekały akcesoria małego
chemika.

W profesjonalnie wyposażonej fikołkowej
kuchni jubilat i jego goście przygotują
wcześniej wybraną potrawę. Pizza, burgery, muffiny, sushi, a może wspólnie ulepione pierogi?

od 49 zl/os.

Zorganizuj
urodziny

200 zł

od 59 zl/os.

*

na dodatkowe
atrakcje urodzinowe

*Tylko z kodem Fikokatalog 21/22
otrzymasz 200 zł na dodatkowe atrakcje
przy organizacji imprezy urodzinowej dla
min. 12 osób w Salach Zabaw Fikołki.

Darmowy wrzesień
Poznajmy się w Fikołkach

akcja
cja
integra

Przez cały wrzesień zapraszamy dzieci i opiekunów z zerówek i klas pierwszych
na darmową integrację do Fikołków, gdzie dzieci podczas zabawy będą mogły
nawiązywać pierwsze znajomości.

Pakiet Mini 2h

Darmowa
integracja dla
zerówek i klas
pierwszych

zabawa na konstrukcji
czas: 2 godz.
cena: 20 zł / os

1 zł /os

Warto powiększyć pakiet:
Ścianka wspinaczkowa
1 godz.
5 zł / os.
10

Warsztaty integracyjne
60 min
29 zł / os.

10

Pakiet Żywieniowy 2

Zupa + tost + woda
12 zł / os.

Ofertę realizujemy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00, grupa min. 15 osób

Dowiedz
się więcej

Karta Malucha
Darmowa zabawa dla dzieci do 2 lat
Rodzice najmłodszych dzieci mogą założyć u nas darmową Kartę Malucha, dzięki
której dzieci do drugiego roku życia mogą bawić się w Fikołkach za darmo*.
Nasze sale posiadają Kącik Malucha – jest to specjalnie wydzielona przestrzeń
z wyposażeniem dobranym do potrzeb i możliwości najmłodszych dzieci, w bezpośrednim sąsiedztwie fikołkowej kawiarni.
--Wyrób kartę
w recepcji!

Dzięki nawiązaniu współpracy z miastem
stołecznym Warszawą, każde dziecko urodzone w stolicy do wyprawki otrzymuje
fikołkową Kartę Malucha z wydłużonym
okresem darmowej zabawy do 3 roku życia.
Spytaj o darmową Kartę Malucha
w Fikołkach w swoim mieście.

*Dziecko od 1 do 2 lat, jeśli towarzyszy starszemu dziecku z wykupionym biletem wstępu.

Masz pytania, zadzwoń

500 200 200

Wyjątkowe
miejsce
dla dzieci

Miasto

Galeria Handlowa

Warszawa

Alto Wilanów

-

Warszawa

Galeria Mokotów (maj 2022)

Warszawa

Westfield Arkadia

Warszawa

Galeria Północna

10

Ferio Wawer

Janki

Centrum Janki

Wołomin

Galeria Wołomin

Pruszków

Nowa Stacja

Płock

Galeria Mazovia
Bonarka

Poznań

Posnania

10

-

Warszawa

Kraków

-

Poznań

Stary Browar

-

Wrocław

Wroclavia

-

Bielsko-Biała

Sfera

Kontakt
Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2
02-972 Warszawa

500 200 200
fikolki.pl

/fikolki

bok@fikolki.pl
/fikolki.sala.zabaw

/fiko tv

