FESTAS
INFANTIS
TABELA DE PREÇOS
TUDO incluído desde €12 por Criança

PREÇOS DE FESTAS
NO

ESPAÇO LOLLYPOP
Preços por Criança
TUDO incluído: 2h30 de Festa + Animação + Lanche + Convite
Animação

Lanche1
LOLLY & POP

CACHORROS

Pinturas Faciais com Modelagem de Balões

€ 12

€ 14

€ 16

Gincana de Jogos

€ 12

€ 14

€ 16

Pinturas Faciais com Pinhata e Modelagem de Balões

€ 13

€ 15

€ 17

Artes Plásticas com Modelagem de Balões

€ 13

€ 15

€ 17

Jogos e Caça ao Tesouro ao Ar Livre

€ 13

€ 15

€ 17

Mini-Insuflável (até aos 6 anos) e Modelagem de Balões

€ 14

€ 16

€ 18

Atelier “Aprender Ciência”

€ 14

€ 16

€ 18

Jogo de Futebol

€ 14

€ 16

€ 18

Contador de Histórias e Teatro de Fantoches

€ 14

€ 16

€ 18

Gincana de Jogos, Pinturas Faciais e Modelagem de Balões

€ 14

€ 16

€ 18

Passagem de Modelos / Festa Fashion

€ 15

€ 17

€ 19

Hip-Hop

€ 15

€ 17

€ 19

Atelier “Ensinar Magia”

€ 15

€ 17

€ 19

Show de Magia

€ 15

€ 17

€ 19

Mini-Insuflável (até aos 6 anos) e Pinturas Faciais

€ 15

€ 17

€ 19

Atelier de Bijuteria

€ 17

€ 19

€ 23

Palhaço com Modelagem de Balões e Confetis

€ 17

€ 19

€ 23

Palhaço com Pinturas Faciais, Modelagem de Balões e Confetis

€ 19

€ 21

€ 23

NOTA ESPECIAL
As nossas tabelas não dispensam a consulta às Condições Gerais das Festas de Aniversário.

PANQUECAS

Observações
1) Escolha na página seguinte o seu Lanche.

LANCHES
DO

LOLLYPOP
PREÇOS
No nosso espaço: o Lanche é OFERTA!
Fora do espaço Lollypop: sujeito a orçamento

Lolly & Pop

Cachorros

Inclui:
• Bebidas: Coca-Cola ou Ice Tea,
Água e Sumo sem gás
• Sandes de Queijo e Fiambre
em Pão-de-Forma
• Bolachas diversas

Inclui:
• Gelatinas
• Batatas Fritas
• Aperitivos salgados
• Rebuçados
• Gomas

• Bebidas: Coca-Cola ou Ice Tea,
Água e Sumo sem gás
• Cachorros com Ketchup e Maionese

• Gelatinas
• Batatas Fritas
• Rebuçados
• Gomas

Panquecas
Inclui:
• Bebidas: Coca-Cola ou Ice Tea,
Água e Sumo sem gás
• Gelatinas
• Batatas Fritas
• Rebuçados
• Gomas

• Panquecas Quentinhas
feitas na hora
Acompanhamentos:
• Chocolate Derretido
• Doce de Morango

NOTA ESPECIAL
As nossas tabelas não dispensam a consulta às Condições Gerais das Festas de Aniversário.

Festas Lollypop

CONVITE
DE

ANIVERSÁRIO
Veja no mo
te co
nosso si ravar e
é fácil g ir o
imprim .
Convite

PREÇOS DE ANIMAÇÕES

FORA DO

ESPAÇO LOLLYPOP
Pinturas Faciais + Balões

Duração 1h30

Uma animadora que faz pinturas faciais, com vários motivos,

Festa Fashion

Duração 1h30

Verniz, Laca e Gel. Os nossos modelos irão ser devidamente maquilhados e terão penteados

com tintas especiais anti-alérgicas.

e acessórios lindos e divertidos. Iremos também pintar as unhas com as cores da moda e

€ 95,00

tornar a Festa ainda mais divertida. Festa alegre e com muita vaidade.

Com modelagem de balões €125,00

Atelier “Aprender Ciência”
Pinturas Faciais com Jogo da Pinhata e Balões

Duração 1h30

As pinturas faciais onde se junta um dos jogos mais divertidos. Ao aniversariante caberá,

€ 120,00
Duração 1h00

Vamos aprender muitas curiosidades numa festa animada com experiências com
Vulcões, Sabões, Limões e outras matérias.

€ 115,00

de olhos vendados e com as ajudas dos amiguinhos, rebentar um balão gigante o qual
contém as mais variadas guloseimas, serpentinas, confetis e surpresas para todos
poderem levar para casa e divertirem-se a apanhar pelo chão.

Com modelagem de balões €145,00

Hip Hop

Duração 1h30

Aprender uma Coreografia para depois dançar com os amigos. A dança vai ser

Palhaços, Balões e Folia

sempre lembrada na Escola com amigos ou mesmo em outras Festas!

€ 115,00

Muitas palhaçadas e risos com amigos da nossa idade. É um espectáculo que inclui:
Show de Magia + Lançamento de Confettis + Escultura de Balões.

1 Palhaço com Teatro de Fantoches sem Magia (Duração 1h00) € 130,00
1 Palhaço com Pinturas Faciais (Duração 1h30) €145,00
Dupla de Palhaços com Pinturas Faciais (Duração 1h30) €180,00

Caça ao Tesouro no Parque

Duração 1h30

Organizamos uma Caça ao Tesouro ou Jogos Tradicionais.
A vigilância das crianças é assegurada por 2 Animadoras.
As autoridades do Parque asseguram outras regras de segurança.
Sujeito a autorização prévia do Parque.

€115,00

NOTA ESPECIAL
As nossas tabelas não dispensam a consulta às Condições Gerais das Festas de Aniversário.

PREÇOS DE ANIMAÇÕES

FORA DO

ESPAÇO LOLLYPOP
Atelier “Aprender Magia”

Duração 1h00

Jogo de Futebol

Duração 1h30

Um mágico irá ensinar os verdadeiros truques de magia e ilusionismo.

Para os fãs que num dia especial a festa tem de ser com a bola de futebol!

Basta trazer muita curiosidade. Nós tratamos do grande espectáculo

Tragam as claques porque há que puxar pelos atletas! Há muitos golos para marcar!

€ 125,00

Bijuteria

Duração 1h30

Sujeito a disponibilidade de Campo.

€ 115,00

Lançamento de Confetis

Muitos fios às cores para fazermos colares, pulseiras e o que a imaginação mais permitir.

Um disparo de emoções, cor e alegria na hora dos parabéns!

Os materiais são sempre uma surpresa.

Esta animação funciona como complemento a outra animação.

€ 120,00

€ 20,00

Jogo da Pinhata

Insuflável

Duração 2h30

Vamos a mexer! Muita energia pela festa a dentro. Muito adequado para Festas no exterior.

Diversão e muitas Guloseimas!
Esta animação funciona como complemento a outra animação.

Aconselhável para crianças dos 4 aos 10 anos.

Dimensões: 2,5m x 4m diâmetro Desde € 150,00

Piscina de Bolas

Duração 1h30

ACONSELHÁVEL PARA CRIANÇAS DOS 2 AOS 4 ANOS.

€ 135,00

Ateliers de Pintura

Duração 1h30

Contador de Histórias e Teatro de Fantoches

€ 35,00
Duração 1h00

Histórias fantásticas e super atractivas com Teatro de Fantoches.

€ 120,00

Show de Magia

Duração 1h00

Este é o verdadeiro e único espectáculo de Magia para crianças. Inclui vários truques
de magia, modelagem de balões e lançamento de confetis.

€ 130,00

Diversos programas onde a imaginação e criatividade são postas à prova.
Aqui os trabalhos são uma excelente recordação da festa.
Pintura de Telas com Técnica do Guardanapo
Pintura de Telas com Tinta Acrílica
Pintura de T-Shirt’s e/ou Bonés

€ 125,00

NOTA ESPECIAL
As nossas tabelas não dispensam a consulta às Condições Gerais das Festas de Aniversário.

OUTRAS OFERTAS
DE

SERVIÇOS
Bolo de Aniversário

Aluguer de Espaço

Bolo Lollypop Bolo de Aniversário com Decoração Lollypop e Velas incluídas.
Preços desde €20,00/Kg
Bolo com formas, desenhos e bonecos personalizados
Peso mínimo: 1,5Kg.

Preços desde € 25,00/Kg

Balões
Oferta do Lollypop
Todas as Festas são decoradas com Balões de várias cores e de formas criadas pelo Lollypop.

Decoração personalizada
A pedido poderemos elaborar decorações com Arcadas, Tufos, Grinaldas,
Arcos com o mínimo de 100 balões. Os preços serão dados em orçamento próprio.

Decoração de Mesas
Oferta do Lollypop
Em todas as Festas as Mesas são decoradas com Toalhas e Saias de diversas
cores. Os pratos são adequados às cores das Mesas e os copos, colheres e
guardanapos são descartáveis de cor branca.

Decoração personalizada
A pedido poderemos decorar as mesas com pratos, copos, colheres e guardanapos
com temas infantis e da Disney. Os preços serão dados em orçamento próprio.

Permitida a entrada de apenas 2 adultos
Para aquelas Festas em que os Pais preferem tratar de tudo temos a opção
prática e eficiente, através da qual colocamos à disposição:
• Espaço com 200m2
• 2 Monitoras para
acompanhamento das crianças
durante a Festa
• Sala de Brincadeiras equipada com
Jogos, TV, Brinquedos, Etc.
• Sala de Lanche com capacidade
até 25 crianças.

• Copa com Frigorífico para
preservação de bebidas e alimentos*
• Aparelhagem de Som*
• Tabela de Basquete
• Bolas Saltitonas
• Cordas de Saltar

* utilização exclusiva a pessoal do Lollypop
Não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas

Até 2h30 € 145,00

Brindes para Convidados

www.lollypop.pt

Os pais não precisam de se preocupar em providenciar Brindes aos
convidados pois o Lollypop apresenta um Brinde Surpresa, o qual
constitui o verdadeiro doce infantil.

Lollypop Gigante € 2,45/cada

Convites
Oferta do Lollypop
Disponibilizamos na nossa página da Internet www.lollypop.pt um modelo
de Convite de utilização gratuita para o aniversariante poder distribuir
a todos os seus convidados.

Convite com desenho personalizado pelo Aniversariante
NOTA ESPECIAL
As nossas tabelas não dispensam a consulta às Condições Gerais das Festas de Aniversário.

Mínimo 15 convites.

Preços desde € 2,75/cada

CONDIÇÕES GERAIS

As festas organizadas no nosso espaço realizam-se aos fins-de-semana e em
Condições Gerais
Feriados. O tempo máximo de duração de uma Festa é de 2h30.

8 O Lollypop oferece preços especiais para Festas em dias úteis realizadas nas
Escolas. Veja no nosso site em Festas na Escola.

O nº mínimo de crianças é de 10 e o máximo de 25. Os preços de Tabela
podem ser alterados caso o nº de crianças seja superior a 25.

9 As festas organizadas fora da região de Lisboa (distâncias superiores a 15 Km de
Odivelas) terão um acréscimo de € 0,50 por km referente a despesas de
deslocação.

A permanência durante a festa é restrita ao máximo de 2 adultos.
A efectivação da reserva de data só é considerada após o pagamento de 50%
do valor total previsto e o restante no final da festa.
Este valor não é reembolsado em caso de desistência.
Não existem pré-reservas sob que forma sejam: após visita ao Lollypop, envio
de e-mail ou contactos telefónicos sem pagamento de reserva.
6 Sempre que o Lollypop cede informações sobre disponibilidade de agenda,
cabe aos interessados a prontidão e iniciativa de efectuar o pagamento da
reserva a fim de garantir a data pretendida para a festa.
7 Estes preços não se aplicam para organização de festas fora do nosso espaço,
tais como, em casamentos, baptizados, épocas festivas (Natal, Carnaval,
Páscoa, Halloween, etc.), empresas, escolas, instituições, festas em hotéis, etc.
Nestes casos os valores serão apresentados em orçamento próprio e a pedido.

10 Todos os brinquedos e materiais colocados à disposição nas Festas deve ser
tratado com o devido respeito. A reparação ou reposição de qualquer material
que venha a ser danificado ou mesmo inutilizado é da responsabilidade dos pais
do aniversariante.
11 As crianças convidadas são entregues na recepção à organização do Lollypop,
pelo que a entrada dos pais dos convidados fica limitada a essa área. Nas festas
organizadas fora do espaço do Lollypop, a circulação dos pais das crianças dos
convidados encontrar-se-á igualmente limitada à área escolhida para a festa e
conforme condições prévias estabelecidas para a organização da mesma.
12 A organização das festas do Lollypop pressupõe a aceitação das presentes
condições gerais.
13 A qualquer um dos valores constantes nas tabelas de preços acresce IVA à taxa
legal em vigor.

Festas Lollypop

