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детето/ ДЕТСКИ

РОЖДЕНИ ДНИ И ПАРТИТА

13

ПАРТИ ЗОНА “МАЛЧУГАН ВЕЛИКАН” –
най-горещата точка за детски забавления

За празниците и
свободното време
на Вас и Вашите
деца!
ПИПИ
Люлин-1,бл.033,
/във вътрешния
двор/

необикновен елате
в Пипиленд.
Заведението
предлага парти
забавления за
деца и родители.
Разнообразна кухня
и бар.
Добре дошли.

0886/629-385
0888/587-464

„Работно време
10:00 – 20:00 ч.
Организиране на
детски партита
Почасово гледане
на деца
Кафе – кът за
родители

ж.к.Люлин-Център,
ул.”Добри Немиров”
№5
/до Метростанция
Люлин/

æ.ê.Áåëè Áðåçè
óë.Äîéðàí 12
Ðàáîòíî âðåìå:
8.00-22.00 ÷.

и партита, почасово
гледане на деца,
игрална зала, кафекът за деца и
родители.
При нас

088 734 98 39,

òåë: 850 86 56
GSM: 0898 68 68 23
0888 84 67 95
www.klac.dir.bg
e-mail: klac@abv.bg

CITY CENTER SOFIA

детски рождени дни

Щуроландия

ТЕДИ

ÄÅÒÑÊÈ ÏÀÐÒ

/срещу хотел ХЕМУС/

пон-съб.
08:00 – 22:00 ч.
нед.
от 10:00 – 22:00 ч.
Организиране на

Ако ви се ходи на
ж.к. Св. Троица
кафе с вашето
ул. Чавдарица, бл.
дете и искате
309, вх. Г, ет. 1
всички да се
чувствате добре, а
0889 88 88 39
рождения ден да е

Костенурките нинджа
кв. “Мотописта II”
ул. “Рикардо Вакарини”, бл. 2
на гърба на сп. зала Триадица
0889 51 74 74
Организиране на детски
партита;
Почасово гледане на деца;
Кафе-кът за родители.

089 877 64 21
http://6turolandia.
dir.bg

е щур купон!

È ÊËÓÁ "ÊËÚÖ
"

Íàøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñà:

- Ðîæäåíè äíè
- Äèñêîòåêà,
äèñêîòåêà ñ àíèìàòîðè,
ÿïîíñêî ïàðòè, ìå÷åøêî ïàðòè,
ðîæäåí äåí â ïðèêàçêà,
ðåòðî ïàðòè, ëåäåíà åïîõà,
ïèðàòñêî è ðèöàðñêî
ïàðòè, è ìíîãî äðóãè ôîêóñè è èçíåíàäè.
- Ïàðòè àêñåñîàðè, ãðèì
- Êóðñîâå ïî êàðàòå,
ðèñóâàíå, ïðèëîæíè èçêóñòâà
- Çàíèìàëíÿ çà ó÷åíèöè îò 1-âè äî 4-òè êëàñ
- Çàíèìàëíÿ ïðåç âàêàíöèèòå.

Íàåì íà çàëà - 50 ëâ. íà ÷àñ
Бул. “Арсеналски” 2
Тел: 02/ 964 30 07

Раб. време на касите:
10:00 - 22:45 ч.

От 1 септември на територията на София функционира една нова услуга за родители, които
не искат да се откажат от свободата си - да пазаруват, ходят на кино, или проведат неотложен
бизнес разговор. Но заедно с това не желаят да
чувстват угризението, че ощетяват децата си, докато изпълняват своите ангажименти, на които, от
своя страна, трудно могат да отдадат максимално
внимание, затормозени с постоянната мисъл за
малчуганите. В най-добрите случаи от досегашната столична практика дребосъците се оставят за
почасово гледане почти като излишен багаж на
гардероб.
В мебелен хипермаркет СОМО в “Младост” 4
ПАРТИ-ЗОНА “МАЛЧУГАН ВЕЛИКАН” е онзи
оазис, в който не само ще приемат Вашето дете,
но ще му осигурят незабравимо преживяване,
от което то да си тръгне с “добавена стойност” нещо ново, което е научило, което е направило
само. И най-важното – през цялото време, докато
играе да се чувства значимо и важно, специално в
центъра на внимание.
Всъщност идеята на първата у нас парти агенция,
предлагаща анимация за деца и
възрастни по всякакви поводи
“Малчуган Великан”вече повече от 8 години винаги е била
тази – не само на своя празник,
а винаги когато са поверени на
нейните грижи, малчуганите да
се чувстват великани. Това е
и мотото на новия детски парти клуб в СОМО!
Всеки делничен и почивен ден,
през цялото работно време на
магазина – от 10:00 до 20:00
часа - прецизно подбрани и
обучени млади аниматори имат
грижата да забавляват децата,
съобразявайки се с техните желания, настроения и интереси.
Там те могат
да слушат приказки или музика, да творят в ателиетата по приложни изкуства, да оцветяват гипсови фигурки, глинени съдове, да ги декорират с
камъчета и брокат, да изрисуват книжките с пастели, моливи или флумастри, да създадат картина с темперни и водни бои, да рисуват с гъба, да
апликират с цветни хартии, да направят колаж,
да работят с пластилин… Могат да се научат да
правят и над 200 детски фокуса. И ако детето не
идва за първи път, в “Малчуган Великан” държат
винаги, когато влезе при тях, то да прави нещо
ново и различно, така че да има желание пак да
се върне, да играе и да учи докато се забавлява. И
да отнесе в къщи нанизаните от макарони бижута,
станали прекрасни след декорацията по специална технология, оцветените тениски и арт творби,
на които е написало името си само. Е, може би с
малко помощ от аниматорите с подчертани умения на възраст от 20 до 25 години, които всъщност са току-що завършили, или още обучаващи
се художници, педагози и психолози, говорещи
на един език с децата.
Така след посещението в СОМО, който предлага
всичко за дома, с новости в къщи се прибират не
само родителите, но и малките майстори.
www.deteto.info

Хубавите спомени са трайни и затова не е чудно, че когато дойде време за празник мястото за
детското парти се налага от само себе си - “Младост” 4, Окололовръстен път, мебелен хипермаркет СОМО, парти центъра на първия етаж.
Още два големи плюса работят в полза за избора
на ПАРТИ ЗОНА “МАЛЧУГАН ВЕЛИКАН”. Там
има просторен паркинг и само стъклена стена
разделя детското веселие от бистрото, в което
родителите могат да се отдадат на усещането
“и аз съм човек”, освободени дори от грижата да
дебнат щуротиите с камера и фотоапарат в ръка.
Голямо облекчение е и възможността на място да
се поръча меню за децата, както и вкусно хапване
за възрастните.
Всеки, който е влязъл на територията на
ПАРТИ ЗОНА “МАЛЧУГАН ВЕЛИКАН” не само
се чувства добре, но си тръгва с пълни ръце,
казват организаторите. Подарък за всяко дете,
в зависимост от възрастта му, е задължителния
финал на партитата на “Малчуган Великан”. А за
да няма “играчка-плачка”, в парти агенцията има
едно желязно правило –
специално внимание към
безопасността на всичко,
с което децата си играят.
Само висококачествени,
еко и хипоалергични материали, само безопасни играчки, специални
надуваеми съоръжения
за деца под 4 години,
НЕ на балоните с хелий
(красивата декорация е
изкуство, което се получава и без тях), отличен
кетеринг от доказани
професионалисти.
Ако искате да отдъхнете за няколко часа и
същевременно да сте сигурни, че детето Ви
ще се забавлява добре, можете да се доверите на
участието му във великанската игротека. “Веселите бояджии”, “Храбрият художник”, “Лабиринти”, “Строители”, “Откриватели”, “Игрушко”, “В
страната на чудесата”, “В страната на вълшебствата”, “Цвят и хармония”, “Облечи се сам”, “Подаръци”, “Сръчковци” са малка част от ателиетата, патент на “Малчуган-Великан”, в които детето може
да се включи през целият ден в най-разнообразни
дейности.
Ползвали се веднъж от техните услуги, родителите все по-често се осмеляват да зададат така
наболелия напоследък въпрос – а можете ли да
поемете детето за цял ден? Не би трябвало да
има проблем, отговарят организаторите. Може да
му се измисли индивидуална дневна програма,
достатъчно разнообразна, за да не омръзва, но и
да не претоварва крехката детска психика и организъм. Както казват Съни и Деси, собственичките
на парти агенцията, нима има невъзможни неща,
когато владееш магията, превръщаща всеки
Малчуган във Великан?!
ПОРЪЧАЙТЕ ВАШЕТО РАЗЛИЧНО ПАРТИ:
0898/0878 549 919
0888/0878 468 968
www.malchugan-velikan.com

