
Menu 1 ... Morčacie mäso na smotane, dusená karotka a zemiakové pyré  G  

Menu 2 ... Farebné cestovinové špirály s bylinkovo-rajčinovou omáčkou  A , C 

Menu 3 ... Kuracie nugetky s hranolkami s kečupom  A , L , M

Menu 4 ... Čevapčiči s hranolkami  A , M

Či s objednávkou menu alebo bez nej -
fantastické dobrodružstvá sú pre Vás zaručené!

Naše menu pre hladných objaviteľov

Pre materské školy a školské triedy 

od 10 detí

Rezervujte si ihneď jednu 
z našich skvelých ponúk!

Ku všetkým menu dostanú deti neperlivú minerálnu vodu 0,3 L Vöslauer Junior 
a zdarma pohár Familyparku, ktorý si môžu zobrať so sebou.

www.familypark.at/sk

€18,50Bez menu, na dieťa

Namiesto zvyčajných € 26,00

€23,50
S objednávkou menu, 

na dieťa   ÚŽasnýc
h

SkUPInO
Va CEna

 iba

TOP
POnUka

Namiesto zvyčajných  € 26,00

Bez menu, na dieťa

vrátane menu, na dieťa

Platná v apríli, septembri a v októbri

€21,00
ÚŽasných

€16,00 iba



Tieto skupinové ponuky sú platné len pre školské triedy a materské školy od pondelka do piatku. 
V mesiacoch júl a august nie je bohužiaľ možná rezervácia stolov po 11. tej hodine!

Aby sme Vám mohli zabezpečiť skupinovú ponuku, prihláste sa prosím prostredníctvom nášho online formuláru:

www.familypark.at/sk/skolky-a-skoly

Prosíme vezmite na vedomie, že skupinové zľavy môžu byť poskytnuté výlučne po písomnom prihlásení (najneskôr 3 dni pred 
návštevou). Spracovanie prihlášok sa koná počas našich úradných hodín (Po – Śtv. 8:00 – 16:30,  
Pia. 8:00 – 16:00).

Rezervácia je platná až po písomnom potvrdení zo strany Familyparku! 
Zrušenie rezervácie je potrebné vykonať písomne najneskôr do 9.00 hod. v deň návštevy!

Všetky ponuky sú platné od 10 detí! Ak by počas dňa návštevy bolo prítomných menej ako 10 detí, môžeme 
skupinovú cenu poskytnúť len pri doplatku na 10 detí. Pri počte 10 platiacich detí má jedna sprevádzajúca osoba voľ ný 
vstup do parku. Všetky ďalšie sprevádzajúce osoby získajú zľavnenú cenu vstupného 21,50 eur. Vodič autobusu má voľný vstup a 
získava poukážku na jedlo v hodnote 4,00 eur.

UPOZORNENIE PRE DRŽITEĽOV ROČNÝCH LÍSTKOV: V každom prípade si so sebou doneste ročný lístok a ukážte nám ho 
pri pokladni! Potom máte vstup zdarma! Musíte zaplatiť len cenu menu vo výške 5,00 eur.

Informácie ku gastronómii
Na požiadanie máme v ponuke i menu pre alergikov. 
Ak je to možné, zohľadníme radi Vaše želania, týkajúce sa času a priestoru. 

V prípade ponuky vrátane menu prosíme, aby sprievodné osoby neboli zahrnuté v zozname pre výber menu.  
V reštaurácii je možnosť objednať si jedlá na mieste a tieto zaplatiť priamo v reštauračnej pokladni. 

Prosíme Vás, aby ste prišli do reštaurácie načas, aby sme Vám mohli garantovať rezerváciu miest. 
Oznámte nám Váš výber jedál najneskôr týždeň pred Vašou návštevou písomne. 
Rezerváciu miest môžeme zabezpečiť len pre tie skupiny, 
ktoré si vybrali obedové menu.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Váš Familypark tím

Máte ešte nejaké otázky? Obráťte sa, prosím, na našu kanceláriu:

Info: +43 (0)2685/60707, Fax: 02685/60707-1299
E-Mail: office@familypark.at, www.familypark.at,
Märchenparkweg 1, A-7062 St. Margarethen i. Bgld.


