
Darba dienās Brīvdienās

0-2 gadi 3-12 gadi 0-2 gadi 3-12 gadi

1 stunda 5 € 7 € 8 € 10 €

Bez laika ierobežojuma 7 € 9 € 10 € 12 €

Darba dienās Brīvdienās

0-2 gadi 3-12 gadi 0-2 gadi 3-12 gadi

1 stunda 5 € 7 € 8 € 10 €

Bez laika ierobežojuma 7 € 9 € 10 € 12 €

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

200€/2h 200€/2h

Pirms darba
laika 75€/h 75€/h 75€/h 10.00-12.00 150€/2h 150€/2h

14.00-16.00 100€/2h 100€/2h 100€/2h 13.00-15.00 150€/2h 150€/2h

17.00-19.00 120€/2h 120€/2h 150€/2h 16.00-18.00 150€/2h 150€/2h

Pēc darba
laika

200€/2h 200€/2h 200€/2h Pēc darba
laika

200€/2h 200€/2h

* Darba laikā ballītē piedalās līdz 20 personām (bērni un pieaugušie kopā)
* Centra darba laikā, paralēli Jūsu ballītei, centrs atvērts arī citiem apmeklētājiem
* Ārpus darba laika ballītē piedalās līdz 60 personām
* Ārpus darba laika ballītē centrā atrodaties tikai Jūs
* Ballīšu cenā iekļauta atsevišķa ballīšu telpa un visa atrakciju zonas izmantošana
* Katrai personai virs noteiktā ballīšu dalībnieku skaita atsevišķa piemaksa
* Rezervējot ballīti, jāvec avansa maksājums 50% apmērā no kopējās summas
* Ierašanās precīzi norādītajā laikā. Beidzoties apmaksātajam laikam, telpas nekavējoties jāatbrīvo!

* 20% atlaide otrajam ģimenes bērnam, 50% atlaide katram nākamajam (apliecinot ar dokumentu)
* Dzimšanas dienā 50% atlaide, ja izklaides centrs slēgts, nākošajā strādājošajā dienā
* Bērnam ar invaliditāti ieeja bez maksas, atbildīgās personas pavadība obligāta
* Iepriekš piesakoties, grupām no 10 bērniem atlaide 20%
* Svētku dienās tiek piemērotas brīvdienau cenas
* Bērnu bez maksas drīkst pavadī 2 persona, katra nākamā iegādājas ieejas biļeti par attiecīgo laiku
* Atlaides tiek piemērotas ieejas maksai un tās nesummējas, kā arī neattiecas uz ballītēm
* Džungļu parka dizaina zeķīšu cena 3 EUR
* Dāvanu kartes cena 12€ (bez laika ierobežojuma)

Darba laikā līdz 10 personāmMAZĀ BALLĪTE kafejnīcā. 80€/2h izmantojot kafejnīcas piedāvājumu un savu kūku


