
 

 

 

Pool Party pentru copii si adolescenti 
Locatia : OMNIA WELLNESS & SPA  

Organizatori : Golden Party ( www.goldenparty.ro) Tel. 0752177811 sau 0749 428 133 

Adresa:  Loc. Apahida  Str. Octavian Paler Nr. 4 ( la 13 km de Cluj Napoca – centru )  

Durata : 3 ore – intervale orare L-V 11:00-15:00 / S-D 10:00-18:00  

Observatii: Pentru acces in zona piscinii aveti nevoie obligatoriu de : costum de baie, prosop, papusi, casca pentru par 

(* acestea pot fi procurate si contra cost de la locatie) 

 

Oferta si serviciile incluse la Pachet Pool Party pentru copii si parinti  : 

Evadam din rutina cu un NOU concept . Va propunem cea mai noua si originala abordare de petrecere !   

Clipe de entuziasm petrecute la piscina alaturi de prieteni sau familie!  Mini-discoteca ( water-gym) , muzica care nu te 

va lasa sa stai jos , jocuri dintre cele mai dinamice , animatori pusi pe sotii care vor raspandi in jur culoare si veselie , 

sunt doar cateva dintre ingredientele celei mai reusite petreceri! Piscina noastră are o adâncime de 1.40 - 1.70 și este 

dotată cu 2 perdele de apă ce au efect de masaj care tonifică mușchii spatelui, gâtului și amelioreaza stresul. 

Temperatura apei este de 28-30 grade. Zâmbetele și bucuria copiilor luminează ziua oricui așa că am creat o piscină 

specială pentru cei mici (varsta 0-3 ani) cu temperatura apei de 32 grade. 

Servicii incluse :  

Organizare eveniment  

Taxa participare petrecere la piscina 

Animator Mc  coordonator activitati cu copiii in piscina 

Supraveghetor copii in piscina ( obligatoriu) 

Aranjament baloane zona party 

Covor de baloane in apa  

Sonorizare semiprofesionala party  

Spectacol de dans cu copii Energic Party 

Medalii de participare pentru copii  

Meniuri pentru copii 

Meniuri pentru adulti 

Tarife : 1690 lei pachet pentru 10 copii cu meniu bufet suedez sau 1.500 lei cu meniu pizza ( nu sunt incluse 

bauturile). Bauturi: coca cola, fanta,sprite,cappy,nestea,apa plata, apa minerala : 5 lei/sticla  

*pentru prezenta mai mare de 10 copii se achita 100 lei/copil  care participa si intra in zona de piscina/party 

*tarif parinti ( obligatoriu pentru fiecare adult care intra in zona de petrecere) 60 lei ( mancare inclusa, fara bauturi) 

Bauturi racoritoare: 5 lei/sticla, bere 8 lei/sticla, vin 12 lei/pahar, sampanie 15 lei/pahar, cafea 5 lei 

Alte costuri:  Fotograf profesionist – 280 lei  

Sonorizare profesionala cu Dj, lumini, masian fum, bule de sapun – 500 lei ( pentru adolescent party )  

Bauturile racoritoare ( pentru parinti si copii ) si alcoolice ( pentru parinti) 

 



 

 

 

 

 


