WIKI
TARIFES
De dilluns a dijous
(laborables)

12€

Dissabtes i diumenges 13€
al matí
Divendres, dissabtes,
1
diumenges a la tarda i 14€
festius

Tots els dies de
17:00h a 20:15h
Caps de setmana
també de:
10:30h a 13:00h

93 727 27 30

Entrada al parc
Esmorzar / berenar
Pastís o gelat
Animació

Bossa de xuxes 1,50€
Corona 8€

DIES LECTIUS
30min - 4€
1h - 6€
Tota la tarda - 8€

DIVENDRES I DIES NO LECTIUS
30min - 4€
1h - 6€
1h i 30min - 8€
Tota la tarda - 12€

Aperitius

Pica - pica 22€
Olives, patates, embotit i pà

Safata de croissanets 25€
normals i de xocolata
Safata de croissanets salats 29€
Bacon , Pernil i formatge, Frankfurt,
Tonyina i Truita

Entrepanets 30€
(20 uts)
Pizza

9€

Combo de 20 begudes 38€
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@wikiparklagraella
Wiki Park Parc Infantil

-No està permès entrar al local amb
aliments adquirits fora del recinte com
menjar, begudes o llaminadures
- És obligatori l'ús de mitjons per a tots
els nens.
- En cas d'anul.lar la festa, la fiança NO
es retornarà en CAP CAS. L'import deixat
a compte tindrà una validesa de 6 mesos
- L'empresa no es fa responsable de
possibles intoleràncies o al.lèrgies
- S'han de respectar els horaris d'entrada
establerts al fer la reserva.
- En cas que fallin assitents, es cobrarà la
part corresponent (7€ per nen/a), tenint
en compte el mínim de 10 nens.
-En cas que s'afegeixin convidats el
mateix dia de la reserva es cobrarà un
suplement de 1,50€ per nen/a
-És obligatori confirmar 48h abans el
número d'assistents, en cas contrari
l'empresa cobrarà els assistents
concertats el dia de la reserva.

