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http://www.sala-zabaw-poznan.pl

Kinder Park w Poznaniu to przestrzeń rozrywek stworzona z myślą o każdym malcu . Dzieciaki znajdą tu
wszystko o czym tylko śnią - nieskończoną rozrywkę i radochę w towarzystwie wykwalifikowanych
pracowników . Naszym celem jest dziecięcy uśmiech i bezpieczeństwo Najmłodszych, które spędzą tutaj
pamiętne momenty . Interesująco zaprojektowane sale zabaw i malownicze salki urodzinowe przykują uwagę
niejednego Malucha i pozostaną na długo w ich pamięci .
 Lokal zabaw Kinder Park w Poznaniu oferuje Wam i Waszym dzieciom czardziejski czas spędzony wspólnie
. Uszykowaliśmy dla Was zjawiskowe sale urodzinowe, gdzie ziszczą się życzenia Solenizantów i ich gości .
Dodatkowo dajemy Wam możliwość zorganizowania indywidualnej uroczystości urodzinowej na terenie
naszego lokalu, dostosowując plan zabaw do indywidualnych pragnień rodziców i Dziecka . Organizując
urodzinki Najmłodszych zatroszczymy się o nietuzinkową oprawę sali i o czas wypełniony po brzegi zabawą i
zajęciami artystycznymi . Do Waszej dyspozycji oddajemy pokaźnie urządzoną konstrukcję zabaw, pełną
nietuzinkowych niespodzianek . Znajdziecie w niej niekończące się labirynty, długie zjeżdżalnie, pełne
kolorów baseny z piłeczkami i fantastyczne tory przeszkód.
 Sala zabaw Kinder Park to przestrzeń pełna rozrywki i dynamiki . Bawić mogą się tutaj zarówno dzieci, jak i
ich opiekunowie . Zadbamy o to by spędzony u nas czas był przyjemny i pełen szczęśliwych przeżyć .
Ponadto nasza sala zabaw mieści się niedaleko ogromnej galerii handlowej. Kiedy my zaopiekujemy się
Waszymi dziećmi, Wy będziecie mogli w spokoju oddać się zakupom. Zapraszamy do centrum dziecięcych
snów .
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