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Animacja dla dzieci na weselu
Wesele to czas zabawy i radości. Dzięki naszej ofercie goście będą mogli swobodnie
się bawić z poczuciem, że ich pociechy są bezpieczne i zadowolone. Podczas animacji,
zapewniamy wiele atrakcji, zabaw oraz gier (m.in. chusta animacyjna, konkurencje sportowe,
zajęcia plastyczne), które gwarantują świetną zabawę dla najmłodszych gości. Umożliwiamy
Państwu wybór oraz modyfikację proponowanych przez nas atrakcji, w celu stworzenia
idealnego harmonogramu, dopasowanego do uroczystości. Zapewniamy, że dołożymy
wszelkich starań, aby nasza animacja spełniła Państwa oczekiwania. Zapraszamy
do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz w sprawie
rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny
531-995-682 lub 514-539-301

Atrakcje:
Wata cukrowa
Jest to z pewnością nasza najsłodsza atrakcja, która smakuje i cieszy się
powodzeniem zarówno u dzieci, jak i dorosłych. W zależności od
preferencji, może być ona gwoździem programu głównego, podczas
przerwy od tańców lub po prostu jedną z atrakcji przeznaczoną dla
dzieci.

Wielkie bańki mydlane
Jest to niezwykły element programu, podczas którego dzieci będą mogły samodzielnie tworzyć
ogromne bańki. Atrakcja może odbyć się w ogrodzie, na placu zabaw, przed salą weselną itp.
W przypadku nieoczekiwanego deszczu lub wystąpienia nieodpowiedniej pogody, istnieje
możliwość zamiany na zamykanie w bańce mydlanej (w budynku).

Malowanie twarzy
Jest to ciekawe urozmaicenie podczas zabaw animacyjnych, które daje
wiele radości wszystkim pociechom. Z chęcią spełnimy każde życzenie
dzieci, tak aby mogły cieszyć się niezwykłym makijażem. Korzystamy
wyłącznie z hipoalergicznych farbek do ciała, dzięki czemu ta atrakcja
jest nie tylko efektowana, ale przede wszystkim bezpieczna.

Balonowe zoo
Kolorowe jak tęcza balony to przyjemny widok dla każdego dziecka, a gdy zamienią się one
w miecze, pieski, a nawet kwiatki, to z pewnością wywołają wielki uśmiech na twarzach
dzieci. Podczas tej atrakcji, animatorzy mogą spełniać balonowe życzenia lub uczyć dzieci
samodzielnego wykonywania balonowych dzieł.

Mini disco
Jest atrakcją idealnie dopasowaną do charakteru każdego
wesela. Podczas mini-disco wspólnie z dziećmi tańczymy
i bawimy się z muzyką w tle. W zależności od preferencji, minidisco może być przeprowadzone wyłącznie dla dzieci
w osobnej sali lub może być atrakcją przeznaczoną dla
wszystkich gości.

Nocny kącik
Po wspólnej, pełnej emocji zabawie, czas na wyciszenie się podczas nocnego kącika.
Dzieci w tym czasie będą miały okazję uczestniczyć w nocnym kinie wyświetlanym
z rzutnika, czytaniu bajek, wspólnym graniu w planszówki lub po prostu na spaniu pod
opieką animatorów.

