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Wieczory panieńskie
w Janeiro House

Napoje

Zapewniamy wodę
mineralną i soki.
Smaczne
przekąski

Zapraszamy serdecznie do wspólnego
świętowania!
Zorganizuj wieczór panieński lub inną imprezę w naszym studiu.
Wieczór panieński, kawalerski czy urodziny? A może awans lub uzyskanie tytułu
magistra? Każda okazja jest dobra, by świętować aktywnie. Proponujemy
organizację eventu w naszym studiu.
Oferujemy wynajem sali do 3h zapewniając w tym czasie niejedną atrakcję. W
niniejszej ofercie przedstawiamy standardowy wariant eventu w Janeiro House,
jednak jesteśmy otwarte na Wasze sugestie i dołożymy wszelkich starań, by spełnić
indywidualne oczekiwania.
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LEKCJA POLE
DANCE
Podczas lekcji uczymy się
podstawowych tricków.
Zatańczymy też krótką
choreografię (czas trwania ok.1h)
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POKAZ

CZAS DLA WAS

Studio jest dla Was
dostępne przez 3 godziny.
Po zakończonej lekcji macie
czas na zabawę (nie tylko z
rurką), toasty i przekąski

Uczestnicy wieczoru będą
mieli okazję zobaczyć występ
solowy jednej z naszych
instruktorek.
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Na stole znajdą się
słodkości - ciastka,
pączki, cukierki oraz
sałatka sezonowa.
Toast

Podamy chłodnego
szampana na
symboliczny toast.
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Co proponujemy?
Standardowy program wieczoru.
Goście spotykają się o umówionej godzinie w
studiu.* Możemy zacząć toastem**, lub od razu
rozpocząć lekcję. Podczas godzinnej nauki
przedstawimy podstawowe tricki pole dance.
Nauczymy się też krótkiej choreografii. Po zajęciach,
instruktor zaprezentuje swoje umiejętności w
występie solowym.

„Jeszcze raz Wam dziękuję,
było wspaniale. Świetny
pomysł na zorganizowanie
takiego wieczoru właśnie u
Was. Rewelacja, polecam z
całego serca”

Pozostały czas imprezy, uczestnicy mogą wykorzystać
na samodzielny trening przedstawionych wcześniej
elementów, lub po prostu zdać się na własną
wyobraźnię. To również dobry czas na pozowane
zdjęcia. Rurki będą do Waszej dyspozycji. Możecie
też po prostu porozmawiać, przeprowadzić typowe
dla wieczorów panieńskich zabawy czy też przekąsić
coś smacznego.

Spożywanie
alkoholu w
ilościach
„rozsądnych” jest
dozwolone po
przeprowadzonej
lekcji i zabawie na
rurkach.

Na koniec spotkania Panna Młoda otrzyma Certyfikat
Przyszłej Żony z podpisami wszystkich uczestników.

*Ze względu na przygotowania, prosimy o trzymanie się umówionej godziny. W
przypadku urządzenia sali przez organizatorki, spotykamy się z organizatorami
wcześniej.

**Symboliczny kieliszek szampana - ze względu na bezpieczeństwo podczas
treningu.

PODSUMOWANIE
Organizacja eventu w każdym z wariantów obejmuje:
• wynajem sali na 3 godziny

• pokaz pole dance
• wspólna nauka choreografii tanecznej poprzedzona

rozgrzewką

• szampan, napoje i przekąski
• certyfikat przyszłej żony

• na życzenie, za dodatkową opłatą możemy

zrealizować fotoreportaż z eventu
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Wycena
WARIANT I

WARIANT II

500 zł - 8 osób i mniej,
każda dodatkowa 50 zł

Wariant I + indywidualny wybór przekąsek

Zapewniamy podstawowe
napoje, wodę mineralną i soki
oraz symboliczną lampkę
chłodnego szampana. Nie
zabraknie też drobnych
smakołyków, takich jak
ciastka, pączki i inne
słodkości.
*Fotoreportaż na życzenie, za
dodatkową opłatą (wycenia
fotograf)

Janeiro House Pole Dance Studio
ul. Górna Wilda 74/64 (wejście od ulicy
Różanej, brama na patio)
Rezerwacja terminów oraz ustalenia
dotyczące organizacji eventu dokonujemy
drogą mailową:
info@janeiro-house.pl
Dodatkowe pytania można kierować pod
numerem telefonu:
535530558

Catering typu finger-food. Przekąski przygotowane
przez restaurację START
z myślą o bardziej wymagających uczestnikach.
• Dowolne 2 – 20 zł / os.
• Dowolne 3 – 30 zł / os.
• Dowolne 4 – 40 zł / os.

do wyboru z poniższych:
1. Tarty wytrawne (na kawałki / 1 szt.)
‣ z pieczoną papryką i ricottą
‣ z wątróbką i karmelizowaną cebulą
‣ z łososiem i burakami
2. Tortilla patatas (ziemniaki, bataty, cukinia; 1 szt.)
3. Wrap - tortille pszenne
‣ z warzywami i suszonymi pomidorami
‣ z kurczakiem i warzywami
4. Bruchetta (4 kromki bagietki)
‣ klasyczna z pomidorami i czosnkiem
‣ z domowym pesto i marynowanymi oliwkami
‣ z wegańskim smalcem (pasta z białej fasoli)
5. Ciasta (GF - gluten free)
‣ na kawałki / 1 sztuka
‣ brownie z masłem orzechowym (GF)
‣ kokosanka z białą czekoladą (GF)
‣ tarta cytrynowa z musem z białej czekolady
‣ całe ciasta - 90 zł
‣ pavlova z wiśniami i czekoladą (GF)
‣ sernik nowojorski z polewą porzeczkową
‣ brownie kawowe z musem z białej czekolady
6. Sałatka owocowa - sezonowe owoce, sos jogurtowy,
mięta.
‣ duża miska - 80 zł
Dodatkowo woda mineralna, lemoniada i kolorowe
smoothies.
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