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OSLAVY



NAROZENINOVÉ OSLAVY

• Ať už chcete oslavit narozeniny vaší ratolesti, či mu 
jednoduše udělat radost, vytvoříme party dle vašich 
představ a jeho snů

• Vybereme pro vás vhodné místo, zajistíme výzdobu, 
vytvoříme a rozešleme pozvánky, uvítáme hosty, 
upečeme dort… Vše co si budete přát.

• Samozřejmostí je zajištění případného doprovodného 
programu, jako např. kreativního workshopu, mini 
diskotéky, kouzelníka, tanečního vystoupení, či malování 
na obličej a v neposlední řadě výběr vhodného tématu.

• Mezi nejoblíbenější patří Star Wars party, pirátská oslava, 
Frozen, Minecraft a mnohé další. Díky výzdobě a 
kostýmům se jejich sen tak stane skutečností



OSLAVA NAROZENIN PRO DÍVKY

• Pro mladé slečny vytvoříme a zorganizujeme tu nejlepší 
oslavu, kterou si budou přát

• Témat je opravdu mnoho, mezi nejžádanější patří Frozen, 
princezny, koně a nebo například jednorožci

• Občerstvení zařídíme dle vašich požadavků pro děti i 
dospělé včetně netradičního dortu (dětské dobrůtky dle 
zásad zdravé výživy, nealko koktejly atd.)

• Vše lze zkombinovat tak, aby Vám vyhovovalo (oblíbení 
hrdinové, zvířátka, postavičky z filmů Vašich dětí nebo 
jejich aktivity)



OSLAVA NAROZENIN PRO KLUKY

• I klukům plníme jejich sny, stát se hrdinou a mít oslavu na 
zajímavých místech (Laser aréna, zábavné centrum, v 
prostorách únikových her)

• Občerstvení zajistíme od luxusních kanapek až po 
“obyčejně neobyčejné” dětské dobroty v podobě např. 
popcornu, malinovky, dětských mini řízků, plastového 
nádobí či porcelánu

• Nejžádanější témata jsou dinosauři, Minecraft, piráti či 
slavní hrdinové z pohádek

• Uspořádáme zábavu pro všechny (doprovodný program, 
hry, fotokoutek, animátoři atd.)



STAR WARS

• Narozeninová oslava pro milovníky Star Wars je pro 
každého sen

• Zajistíme výzdobu, občerstvení (na míru tomuto tématu), 
doladíme i ty nejmenší detaily přímo pro vás

• Vymyslíme pozvánky, tematické hry, kostýmy a 
workshopy (dílničky) pro děti

• V nabídce je také fotokoutek s rekvizitami Star Wars



OSLAVA V DUCHU VĚDY A TECHNIKY

• Pro vášnivé vědce přivezeme přímo na místo konání 
oslavy opravdovou chemickou laboratoř

• Oslavenec si vyzkouší zábavnou formou všemožné 
vědecké pokusy

• Nabízíme bohatý doprovodný program: science show, 
tematické hry, laboratorní workshopy, badatelské aktivity 
a přednášky

• Na akci bude odborný dozor takže se nemusíte ničeho bát



DĚTSKÉ NAROZENINOVÉ OSLAVY
CENA

Tematické nádobí (kelímky, talíře, příbory apod.) 950 Kč

Čokoládová fontána (500 Kč + čokoláda bílá/mléčná/hořká 400 Kč) 900 Kč

Facepainting 550 Kč/hod.

Raut (maso na gril, zelenina, ovoce, mini řízečky, jednohubky) dle výběru 300 Kč/osoba

Ubrusy plastové (barevné tematické) – lze i látkové 90 Kč/ks

Bublinová show – triky s bublinami, kouzelnické triky, balonkování, vystoupení cca 
1h

5 000 Kč

Science show (včetně lektora, vybavení, mateiálu, pokusů a dopravy) 7 000 Kč

Balónky – nafouknuté vzduchem 4 Kč

Balónky – nafouknuté heliem 24 Kč

ZDARMA dárky od LAVANDE (lízátka, pitíčka, omalovánky, pexeso apod.)



DĚKUJEME

Cílem našeho LAVANDE týmu je poznat, uchopit a zrealizovat Vaše představy tak, aby
každý z účastníků oslavy odcházel s nezapomenutelným zážitkem.


