
Ελάτε να λύσουμε γρίφους που ακονίζουν το μυαλό, 
να φτιάξουμε κατασκευές, να γίνουμε μικροί επιστήμονες

 και να λύσουμε προβλήματα που αφορούν το φυσικό κόσμο, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά!
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    3,2,1…Εκτόξευση    Στο διαστημικό σταθμό
    Το αυτοκίνητο του μέλλοντος     Στον ήλιο    Το DNA της μπανάνας
    Ένα ρομπότ για την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη     Ουρανοξύστες

    Κάστρα και καταπέλτες… 
ή επιλέξτε εσείς ανάμεσα από πολλά άλλα!

Birthday Party!
Με τις υπηρεσίες Crazy Scientist ακόμη και τα γενέθλια

είναι αφορμή για να γιορτάσουμε με τον δικό μας μοναδικό 
τρόπο…διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας!

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας και 
στους φίλους σας να ζήσουν ένα δημιουργικό πάρτι 

γεμάτο εμπειρίες που θα τους μείνουν αξέχαστες!

Θεματικές Ενότητες

Επιλέξτε μια δραστηριότητα & εντυπω
σιάστε!

Power by



ΤιμοκαΤαλογος 
για παρΤι γενεθλιων
(ανώτατος αριθμός ενηλίκων: 8 άτομα) 
από 1 μέχρι 10 παιδιά € 220
από 11 μέχρι 20 παιδιά € 270
από 21 μέχρι 30 παιδιά € 350

Η ΤιμΗ περιλαμβανει:
• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
είναι διαφορετικό ανάλογά με το 
θέμα και σενάριο που θα επιλέξετε 

και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν
• Δωράκια γενεθλίων σε χάρτινη σακού-
λα βρίσκονται δωράκια που είναι στην 
ουσία ένα βιβλιαράκι επιστημονικών 
δραστηριοτήτων ή κατασκευών, τα υλικά 
για την κατασκευή ή τα πειράματα.*
• προσκλήσεις γενεθλίων προσαρμο-

σμένες στο θέμα και το 
κάθε παιδί.*

* παρακαλώ ζητείστε να 
δείτε δείγματα

Προσφέρουμε το εκπαιδευτικό μας 
πρόγραμμα και εκτός του χώρου μας 
στο σπίτι σας ή σε δικό σας χώρο με 
έξτρα χρέωση 200 ευρώ. 

Η ΤιμΗ ΠΕριλαμβανΕι:
• Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι 
διαφορετικό ανάλογά με το θέμα και 
σενάριο που θα επιλέξετε και όλα τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν

Πακέτα γενεθλίων
στο χώρο μας

Διευκρινίζεται
•  Το φαγητό και τα ποτά θα 

είναι δική σας ευθύνη.
•  Συνεργασία και εξασφάλιση 

υπηρεσιών Catering με μικρή 
χρέωση- ζητείστε τα σχετικά 
διαφημιστικά

•  Παρέχουμε εξοπλισμό 
για κατασκευή κρύων και 
ζεστών ποτών και ψυγείο για 
να φέρεται τα δικά σας ποτά

•  Τα Δωράκια γενεθλίων 
χρεώνονται έξτρα ανάλογα 
με τον αριθμό των μαθητών.

Η ετοιμασία & 
καθαριότητα 

του χώρου είναι 
δική μας ευθύνη
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Πακέτα γενεθλίων στο χώρο σας


