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Sale Zabaw Fikołki to prawdziwi specjaliści od urodzin! Stwórz z nami niezapomnianą 
imprezę urodzinową, która na długo pozostanie we wspomnieniach Jubilata i jego gości. 

W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie – gotowanie, eksperymenty, świat 
magii, czarów, gier komputerowych, bajek… a dla dziewczyn – wyjątkowe Ladies SPA.
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Urodziny Standard

Przyjęcie urodzinowe zasługuje na wyjątkową oprawę! Bal księżniczek, mini disco, poszukiwanie skarbów 
czy FikoOlimpiada, to tylko namiastka naszych możliwości. Jedno jest pewne, sprawimy, że ten dzień bę-
dzie naprawdę wyjątkowy!

• organizacja urodzin przez 2,5 godz.  
(sala urodzinowa 2 godz.)

• kolorowa zastawa urodzinowa
• akcesoria urodzinowe 

• uroczyste podanie tortu
• pakiet voucherów prezentowych

Cennik: pon.-pt. do 16 pt. od 16, ndz., święta

Urodziny Standardowe 49 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

59 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł

opiekun 80 zł 110 zł

super!

W pakiecie:

Wybór opcji animacji*:

• bal księżniczek 
• mali detektywi na tropie

• policjanci i złodzieje 
• mini disco / neon party
• poszukiwanie skarbów 

• FikoOlimpiada
• inne (do ustalenia)

Powyżej 15 osób wymagana jest osoba wspierająca w cenie 70 zł

*Opcja dostępna w przypadku wyboru animatora





Urodziny Tematyczne

Stwórz z nami Niezapomniane Urodziny! W Fikołkach spełniamy marzenia, tworząc idealne przyjęcie dla 
Twojego dziecka. Wejdź z nami do świata magii, celebrytów, gier lub relaksu, wybierając jedno z przyjęć 
tematycznych. Z nami nie ma rzeczy niemożliwych, to będą urodziny szyte na miarę!

• organizacja urodzin przez 2,5 godz.  
(sala urodzinowa 2 godz.)
• animacje tematyczne

• kolorowa zastawa urodzinowa
• tematyczna dekoracja sali

• uroczyste podanie tortu
• dyplomy dla uczestników

• prezent dla Jubilata
• pakiet voucherów dla Jubilata

Cennik: pon.-pt. do 16 pt. od 16, ndz., święta

Urodziny Tematyczne 69 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

79 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł

W pakiecie:

Powyżej 15 osób wymagana jest osoba wspierająca w cenie 70 zł

lubię to

Ladies SPA Gamingowe Czarodziejskie Influenserskie





To idealny pomysł na urodziny w gronie najlepszych znajomych. Podczas przyjęcia dzieci 
będą mogły poczuć się jak w prawdziwym salonie piękności. Zaczniemy od maseczek i 
chwili odprężenia przy relaksującej muzyce. Potem czas na malowanie paznokci i znie-
walające makijaże, a na koniec warsztat z wyrabiania kolorowych mydełek, które dzieci 
będą mogły zabrać do domu.

Urodziny Tematyczne
Ladies SPA jak miło!

Urodziny Ladies SPA 69 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

79 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł



Przenieś się z nami do krainy magii i czarów, gdzie wszystko jest możliwe. 
Podczas tych urodzin Jubilat i jego goście sprawdzą swoje siły w wyścigu 
na miotłach i stoczą ze sobą bitwę na zaklęcia. Nie zapominajmy również 
o pojedynku wiedzy, tylko prawdziwi czarodzieje przejdą wszystkie próby 
i zdobędą magiczny certyfikat.

Urodziny Tematyczne
Czarodziejskie

abrakadabra

Urodziny Czarodziejskie 69 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

79 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł



Urodziny Tematyczne
Gamingowe twój level

Urodziny Gamingowe zostały stworzone specjalnie z myślą o młodych fa-
nach gier. Czy Jubilatowi z pomocą gości uda się pokonać wszystkie levele, 
ukończyć finałową rozgrywkę i zdobyć puchar zwycięzcy? Jedno jest pew-
ne, będzie to dzień pełen ekscytujących atrakcji!

Urodziny Gamingowe 69 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

79 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł



Urodziny Tematyczne
Influenserskie

lubimy

Stań w blasku reflektorów i poczuj się jak prawdziwa gwiazda! Urodziny Influencera to 
świetna okazja na poznanie kulis zawodu i sekretów sławy. Jubilat wraz z gośćmi wybio-
rą zniewalające stylizacje na event wieczoru, na którym dzieci będą mogły nauczyć się 
viralowych układów tanecznych, zaśpiewać wspólnie największe hity i nagrać najbar-
dziej popularne trendy. Z tego niezapomnianego wydarzenia nie może zabraknąć zdjęć, 
które goście będą mogli udostępnić na swojej relacji.

Urodziny Influenserskie 69 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

79 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł
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Urodziny Kulinarne

To idealny pomysł na urodziny młodego kucharza! W nowocześnie i profesjonalnie wyposażonej sali Jubilat 
i jego goście przygotują pizzę, muffinki, sushi, cake popsy i wiele innych potraw. Twoje dziecko będzie dłu-
go wspominało swoje przyjęcie urodzinowe!

• organizacja urodzin przez 2,5 godz.  
(sala kulinarna 2 godz.)

• akcesoria kulinarne
• kolorowa zastawa urodzinowa

• akcesoria urodzinowe
• uroczyste podanie tortu
• dyplomy z warsztatów

• pakiet voucherów dla Jubilata

Cennik: pon.-pt. do 16 pt. od 16, ndz., święta

Urodziny Kulinarne 59 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

69 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł

mniam!

W pakiecie:

Powyżej 15 osób wymagana jest osoba wspierająca w cenie 70 zł

Wybór warsztatu kulinarnego:

Cena warsztatu kulinarnego jest uzależniona od wybranej potrawy oraz ilości uczestników. 
Do przeprowadzenia warsztatów jest niezbędny animator.

10 zł / os. muffiny ciastka deserki zapiekanka

15 zł / os. pizza cake pops pankces calzone

20 zł / os. tortille tiramisu hamburgery czekoladowe 
pralinki

25 zł / os. pudding kolorowe 
pierogi mini torcik sushi
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Urodziny Eksperymentalne

W czasie urodzin eksperymentalnych dzieci poznają fascynujący świat fizyki i chemii. Goście przeprowa-
dzają rozmaite doświadczenia i mogą poczuć się jak prawdziwi naukowcy. To idealne przyjęcie dla cieka-
wych świata.

• organizacja urodzin przez 2,5 godz.  
(sala eksperymentalna 2 godz.)
• akcesoria do eksperymentów

• kolorowa zastawa urodzinowa
• akcesoria urodzinowe

• uroczyste podanie tortu
• dyplomy z warsztatów

• pakiet voucherów dla Jubilata

Cennik: pon.-pt. do 16 pt. od 16, ndz., święta

Urodziny Eksperymentalne 49 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

59 zł / os.
(min. 10 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł

bum!

45 min
opis warsztatów

W pakiecie:

Powyżej 15 osób wymagana jest osoba wspierająca w cenie 70 zł

Wybór warsztatu eksperymentalnego:

Dodatkowy koszt do ceny urodzin z warsztatami: do 15 osób – 380 zł, 16–20 osób – 520 zł, 21–25 osób – 640 zł
Do przeprowadzenia warsztatów niezbędny jest animator, czas trwania warsztatu to ok. 45 min.

• Mroźne eksperymenty 
• FikoSlime

• Cztery żywioły 
• Szalone cząsteczki 

• Super naukowcy



Nasi mali naukowcy odkryją wspól-
nie właściwości suchego lodu. Będą 
wytwarzać chmury i zamykać je w 
bańkach mydlanych. Przeprowadzą 

eksperyment chemiczny, którego 
efektem będzie “prawdziwy” śnieg!

Nasi dzielni naukowcy zamienią się 
w superbohaterów!  

Za pomocą pipet i odczynników 
chemicznych stworzą wiry, które 

uratują Ziemię przed zagładą. Stwo-
rzą też rakietę, która poszybuje  

w niebo z wielkim hukiem! 

Specjalnie dla Was otwieramy 
nasze laboratorium, w którym 

będziemy tworzyć slime’y o jakich 
marzycie. Po zapakowaniu w spe-
cjalne pojemniki będziecie je mogli 

zabrać do domu. 

Będziemy łączyć odpowiednie 
substancje aby woda nagle stała 

się ciepła, a innym razem lodowata. 
Odrobinka tego, szczypta tamtego  
i z naszych kolb zacznie wydoby-

wać się lawa niczym z prawdziwe-
go wulkanu.

Stworzymy wiatrowe pociski i 
zmierzmy ich nadzwyczajną moc. 

Sprawdzimy jak powstają wiry 
wodne i tęcza. A na koniec połą-
czenie żywiołów: czyli wyjątkowa 

rakieta, która wzbudzi zachwyt 
każdego dziecka. 

Mroźne eksperymenty Super naukowcy

Fiko Slime Szalone cząsteczki

Cztery żywioły

1. 5.

2. 4.
3.



Baby B-day

Urodziny Baby to oferta skierowana dla najmłodszych Jubilatów. W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz 
z opiekunami będą wspólnie muzykować, zrobią kolorowe zwierzątka z balonów oraz przygotują kapsułę 
czasu, którą Jubilat będzie mógł otworzyć w dniu swoich osiemnastych urodzin.

• organizacja urodzin przez 2,5 godz.  
(sala urodzinowa 2 godz.)

• kolorowa zastawa urodzinowa,  
akcesoria urodzinowe, dekoracja sali

• warsztaty umuzykalniające
• uroczyste podanie tortu

• pamiątkowe zdjęcie
• kapsuła czasu

• skręcanie balonów
• pakiet voucherów dla Jubilata

Cennik: pon.-pt. do 16 pt. od 16, ndz., święta

Urodziny Baby B-day 59 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

69 zł / os.
(min. 8 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł

wow!

W pakiecie:

Powyżej 15 osób wymagana jest osoba wspierająca w cenie 70 zł

KIKI ‒ 22 zł / os.
• woda (330ml) z dozownikiem

•  mus owocowy
• kolorowe mini galaretki
• chrupki kukurydziane

• muffinek
• chipsy z suszonych  

owoców i warzyw

FIKUŚ ‒ 18 zł / os.
• woda (330ml)  
z dozownikiem

• chrupki kukurydziane
• muffinek

• chipsy z suszonych  
owoców i warzyw

Wybór poczęstunku Baby



Nowość!



Urodziny z Nocowanką

Urodzinowa Nocowanka to spełnienie dziecięcych marzeń! Na gości czeka 15 godzin wspaniałej przygody 
‒ bitwa na poduszki, teatr cieni czy wieczory filmowe to tylko część urodzinowych atrakcji. To Ty wybierasz, 
z jakim przyjęciem połączyć nocowankową zabawę. Jedno jest pewne, będzie to niezapomniana noc!

• zabawa do 10 rano
• zapewnione wyżywienie 

• pozostałe składowe pakietu, zgodnie z wyborem 
rodzaju urodzin:

Cennik:

super!

W pakiecie:

W programie:

• gry i zabawy na 
konstrukcji Fikołków

• bitwa na poduchy 

• warsztaty kulinarne, 
eksperymentalne, 
plastyczne zgodnie 
z motywem przewodnim

• quizy, zagadki i łamigłówki

• zwiedzanie Fikołków  
przy świetle latarek 

• szalone disco – nauka 
kroków tanecznych

• pogaduchy do poduchy

• poranna gimnastyka 
i wspólne przygotowanie 
śniadania

Urodziny z Nocowanką dopłata do wybranego rodzaju 
urodzin od 109 zł / os.
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Urodziny Laser Arena

Idealne miejsce na przyjęcia urodzinowe dla miłośników wrażeń i ekstremalnie dobrej zabawy. Rozgrywka 
na Arenie jest doskonałym sposobem na aktywne spędzenie czasu, w której liczy się spryt, szybkość i wni-
kliwa analiza sytuacji. Uczestnicy wyposażeni w specjalne kamizelki i broń laserową rywalizują o miano 
zwycięzcy. To świetna forma rozrywki zarówno dla młodszych, jak i starszych pasjonatów gier strategicz-
nych.

Doskonała rozrywka dla wielbicieli kina akcji, 
tajnych misji i rywalizacji. Przejdź przez labirynt 
uważając na laserowe pajęczyny. Sprawdź swo-
ją zwinność i wyprzedź swoich rywali. 
Liczy się czas i precyzja!

• organizacja urodzin przez 2,5 godz. w tym:
• wstęp do Areny Laserowej 

• labirynt Laserowy 
• piłkarzyki do dyspozycji

• kolorowa zastawa urodzinowa
• uroczyste podanie tortu

• voucher dla Jubilata na kolejne wejście na Arenę
• voucher zniżkowy na organizację kolejnych urodzin

Cennik: pon.-pt. do 16 pt. od 16, ndz., święta

Urodziny Laserowe 55 zł / os.
(min. 6 dzieci) 

65 zł / os.
(min. 8 dzieci) 

animator 120 zł 150 zł

opiekun 80 zł 110 zł

tylko 
w Płocku!

W pakiecie:

Labirynt Laserowy

PPowyżej 15 osób wymagana jest osoba wspierająca w cenie 70 zł.
Urodziny Laserowe realizowane są tylko w Sali Zabaw Fikołki Galeria Mazovia w Płocku  





Ścianka wspinaczkowa*

Dodatkowe atrakcje: pon - pt, do 15:59 pt, od 16, ndz, święta

ścianka wspinaczkowa  
na wyłączność / 30 min

180 zł 220 zł

ścianka wspinaczkowa  
na wyłączność / 1 godz.

220 zł 290 zł

urodziny 
na sportowo!

* dotyczy lokalizacji, w których znajdują się ścianki wspinaczkowe.



*zapytaj o dostępność w sali.

tematyczna dekoracja 250 zł
piniata cyfra szt. 150 zł
piniata premium szt. 200 zł

balon (hel) okrągły szt. 25 zł
balon (hel) figurka szt. 35 zł
balon (hel) cyfra/litera szt. 40 zł
tuba z konfetti szt. 20 zł
zaproszenie szt. 1,50 zł

tematyczna zastawa os. 10 zł
malowanie twarzy os. 12 zł
tatuaże brokatowe os. 12 zł
skręcanie balonów os. 10 zł
warkoczyki os. 10 zł
bajkowa postać* os. 50 zł
Magic Bomb* szt. 50 zł

Dodatkowe atrakcje będzie 
się działo!



Pakiety poczęstunku

Dodatkowe menu dla dzieci

• woda (330 ml)
• soczek (200 ml)

• ciasteczka deserowe
• chrupki kukurydziane

• paluszki
• żelki

/ dostępne przy wszystkich rodzajach urodzin /

• woda (330 ml)
• soczek (200 ml)

• ciasteczka deserowe
• chrupki kukurydziane

• paluszki
• żelki
• gofr

• rurka z bitą śmietaną

• woda (330 ml)
• koktail owocowy (200 ml)

• ciastka owsiane
• wafle ryżowe
• sałatka owoc.  

lub warzywa z dipem
• kolorowe kanapki

INEZKA KOKO IKOŚ

15 zł / os. 20 zł / os. 25 zł / os.

• Szampan bezalkoholowy 
• Patera świeżych owoców sezonowych 
• Patera świeżych warzyw z dipami 
• Patera mini kanapek 
• Patera naleśników z cukrem pudrem 
• Patera tostów z szynką i serem 
• Patera gofrówa
• Rurka z bitą śmietaną 

20 zł/szt.
40 zł
40 zł
65 zł
40 zł
50 zł
50 zł

5 zł/szt.

wniesienie własnego poczęstunku dla dzieci – 10zł / os.



Gastronomia dla dorosłych*

• 3 dzbanki soku 
• 3 dzbanki wody 

• 3 talerzyki ciasteczek 
paluszki 

• talerz świeżych owoców 
• 2 patery mini tortilli

• 3 dzbanki soku 
• 3 dzbanki wody 

• 3 talerzyki ciasteczek
• paluszki 

• talerz świeżych owoców

150 zł
do wykorzystania 

w kawiarni

+ 125 zł do wykorzystania  
w kawiarni

+ 100 zł do wykorzystania  
w kawiarni

/ stoliki w kawiarni dla 10 osób na 2 godz. /

STOLIK MAXI STOLIK MIDI STOLIK MINI

250 zł 200 zł 150 zł

Zachęcamy do zamówienia tortu w naszej kawiarni. 
Nie jest on wliczony w cenę urodzin. 
Zapytaj nas o ofertę tortów urodzinowych.

• Patera świeżych owoców sezonowych 
• Patera świeżych warzyw z dipami  
• Patera mini kanapek 
• Patera ciast   

40,00 zł
40,00 zł
65,00 zł

120,00 zł

wniesienie własnego tortu – 30 zł

1. 2. 3.

mniam

* Nie dotyczy Sali Zabaw Fikołki w Alto Wilanów.



Prezent dla Jubilata dla Ciebie
od Fikołków

Wiemy jak bardzo dzieci lubią prezenty, dlatego po każdych 
urodzinach w Sali Zabaw Fikołki, Jubilat otrzymuje podarunek 
także od nas! Jest nim pakiet voucherów dla Jubilata.

Pakiet voucherów dla Jubilata zawiera: zaproszenie na cało-
dzienną zabawę do Sali Zabaw Fikołki, zniżkę na organizację ko-
lejnych urodzin, jednorazową zniżkę na warsztaty tematyczne oraz 
voucher ze zniżką dla innej osoby, której polecicie nasze Sale Zabaw.



pon.-pt. do 16
/ MIN. 6 DZIECI /

pon.-pt. do 16
/ MIN. 6 DZIECI /

pt. od 16 - ndz., święta
/ MIN. 10 DZIECI /

pt. od 16 - ndz., święta
/ MIN. 8 DZIECI /

Standardowe 49 zł / os. 59 zł / os.

Tematyczne 69 zł / os. 79 zł / os.

Kulinarne 59 zł / os. 69 zł / os.

Eksperymentalne 49 zł / os. 59 zł / os.

Laserowe 55 zł / os. 65 zł / os.

Baby B-day 59 zł / os. 69 zł / os.

Urodziny z Nocowanką dopłata do wybranego rodzaju urodzin  
od 109 zł / os.

Cennik urodzin

animator 120 zł 150 zł

opiekun 80 zł 110 zł

Płock

dla najmłodszych

dla Ciebie
od Fikołków
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Więcej informacji uzyskasz w recepcji Sali Zabaw Fikołki 
lub pod numerem telefonu:

Poniższa tabelka prezentuje listę lokalizacji naszych Sal.

bok@fikolki.pl500 200 200

/fikolkifikolki.pl /fikolki.sala.zabaw

Miasto Galeria Handlowa

Warszawa Alto Wilanów - -

Warszawa Galeria Mokotów
Warszawa Westfield Arkadia
Warszawa Galeria Północna
Warszawa Ferio Wawer -

Warszawa Wola Park -

Janki Centrum Janki
Wołomin Galeria Wołomin
Pruszków Nowa Stacja

Płock Galeria Mazovia

Kraków Galeria Kazimierz - -

Kraków Bonarka
Poznań Posnania
Poznań Stary Browar -

Wrocław Wroclavia -

Bielsko-Biała Sfera

Toruń Toruń Plaza

10 10

Nasze Sale
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