


يحصل ا�طفال واباء على المعاملة ا�فضل عند 
حجز باقة الحفالت في مدينة زايد الرياضية! فنحن 
نتأكد من أن ا�طفال يستمتعون ويحافظون على 

نشاطهم طوال اليوم. كلما كان لديك مناسبة 
لالحتفال، فإن باقات الحفالت لدينا تقدم لك كل 

شيء بما في ذلك تجربة تخطيط بسيطة، مع 
ذكريات رائعة ومضمونة.
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البولينج

كرة القدم

التزلج على الجليد

باقتنا ا�كثر شعبية والتي من المؤكد أنها 
ستضفي الكثير من المرح للجميع.

1,000 درهم لـ 12 طفل كحد أقصى 
50 درهم لكل طفل إضافي

 ودع حفالت أعياد الميالد المعتادة وسدد أهدافك، واجعل
استاد كرة القدم الوطني كخلفية لك في عيد ميالدك

550 درهم لـ 12 طفل كحد أقصى
50 درهم لكل طفل إضافي

ال يمكننا التفكير في طريقة أروع ل¯حتفال بسنة 
جديدة تمر من عمرك، هل يمكنك ذلك؟

1,250 درهم لـ 10 أطفال كحد أقصى*
75 درهم لكل طفل إضافي*

*ُتدفع ضريبة إضافية بقدر 300 درهم +30 درهم لكل طفل إضافي.
 تطبق على الحفالت التي تنتهي بعد الساعة 6:30 مساًء يومي الخميس والجمعة



525 درهم

960 درهم

600+

620 درهم

330 درهم

365 درهم

280 درهم

630 درهم
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جميع الباقات تشمل االتي:
• ساعتين من النشاط والمرح

• منطقة االحتفاالت

• باقة بالونات، بما في ذلك بالون كبير وخاص 

 لصاحب عيد الميالد

• بطاقات دعوة وبطاقات شكر  

• كيس هدايا تذكارية

• خلفية اللتقاط الصور 

• الفتة ترحيبة

با¹ضافة إلى ذلك، يمكنك 
الوصول قبل 30 دقيقة من 

موعد الحفلة ¹ضافة لمساتك 
الخاصة.

قم بسؤالنا عن موردينا 
المفضلين. للمأكوالت و 

الخدمات ا�خرى.

ا�ضافات
هل تحتاج إلى شيء إضافي لجعل حفلتكم 

أكثر تميًزا؟

ا�نشطة والديكورات

الترفيه والمساعدة
خبير البالونات

(60 دقيقة)

(60 دقيقة)

(ساعتين)

(30 دقيقة)

(40 دقيقة)

تلوين الوجه

حكم كرة القدم

مدرب التزلج على الجليد

ساحر متجول

القلعة النطاطية

الزحليقة النطاطية
درهمثيم وديكور



bowling@zsc.ae | 02 403 4648

pitches@zsc.ae | 02 403 4222

birthdays@zsc.ae | 02 403 4200

ice@zsc.ae | 02 403 4333
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االستفسارات العامة

البولينج

كرة القدم 

التزلج على الجليد


