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ACTIVITĂȚI

Tur muzeu ghidat

Provocare în Vortex

Vânătoare de comori

Karaoke

Sală petreceri pentru

servit masa și mult

mai mult!

Un muzeu la fel de distractiv pe cât este de educativ, 

la fel de uimitor pe cât este de enigmatic

și la fel de nebun pe cât este de rațional!

într-un loc de neuitat!

Sărbătorește-ți

ziua de naștere

aniversară 3 ore
Pachet petrecere



75 lei/copil

Activități:

      Tur muzeu ghidat + Provocare în Vortex / 

      Încercați să rămâneți în echilibru - 45 minute

      Vânătoare de comori – 30 minute

      Concurs brain teaser sau ce stim despre

      simturi? / Test interactiv – 30 minute

      Karaoke – 30 minute

      Sală petreceri pentru servit masa / 

      tort – 45 minute

Petrecerile sunt organizate în zilele lucrătoare

(Luni – Vineri)

Îndrăznește să 

simți mai mult

90 lei/copil

Activități:

      Tur muzeu ghidat – 45 minute

      Vânătoare de comori – 30 minute

      Concurs brainteaser în camera inversă 

      – 30 minute

      Karaoke – 30 minute

      Sală petreceri pentru servit masa /

      tort – 45 minute

Petrecerile sunt organizate în week-end

(Sambata si Duminica)

Descoperă-ți 

simțurile

Contact:  0757070073  |  info.ro@museumofsenses.com

De asemenea, sunt incluse:

      Fotografii de la petrecere trimise pe e-mail

     Invitații personalizate pentru toți               
participanții

      Mese și scaune pentru aproximativ

     20-24 de persoane

     Dozator apă (caldă/rece), cafea (Kafune),        
cuptor cu microunde

      Pahare, farfurii, tacâmuri și șervețele

     de unică folosință

      Proiector video

      Miniscenă cu proiectoare și glob cu

      efecte disco

      Sistem de sunet (mixer Behringer cu

      12 canale, 4 microfoane Wireless

      AKG, 2 boxe Behringer)

      Mașină de fum

Numărul minim de participanți 8. Numărul maxim de participanți 24.
Accesul produselor alimentare (alimente și/sau băuturi alcoolice/nealcoolice) 
din exterior este permis si va fi însoțit de certificatul de conformitate.
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