
Extreme
Package
Extreme
Package

Strike
Package

Strike
Package

Fit
Package

Fit
Package

175 KWD 295 KWD 415 KWD
*Extra invitees 11 KWD *Extra invitees 13 KWD *Extra invitees 15 KWD

10 invitees excluding
celebrant
30 minutes of partying

60 minutes of 1 activity
(Jump or Climb)
Happy meal, juice &
water
Basic decoration

E-invitations cards 

Goodie bag for
celebrant
2 free tickets for
1 hour (Jump or Climb)
only for celebrant

2 free tickets for
1 hour (Jump or Climb)
only for celebrant

Mascot Appearance

10% discount voucher
for invitees 

20 invitees excluding
celebrant
60 minutes of partying

60 minutes of 1 activity
(Jump or Climb)
Happy meal, juice,
popcorn & water
Balloon decoration

E-invitations cards 
Goodie bag for
celebrant & invitees 

3 all activities tickets for
1 hour only for celebrant
15% discount voucher
for invitees 

20 invitees excluding
celebrant
60 minutes of partying

120 minutes all
activities
Happy meal, juice
popcorn & water
Balloon decoration
E-invitations cards &
invitation cards 
Goodie bag for
celebrant & invitees 

Mascot Appearance
Balloon Twisting
Karaoke

باقة فت

٤١٥ د.ك ٢٩٥ د.ك ١٧٥ د.ك
*شخص اضافي ١٥ د.ك *شخص اضافي ١٣ د.ك *شخص اضافي ١١ د.ك

لقاء مستر ترامبو

كوبون خصم ١٠٪ لجميع
المدعوين

٢٠ اشخاص غير شامل
صاحب عيد الميالد

١٠ اشخاص غير شامل
صاحب عيد الميالد

٣٠ دقيقة من اإلحتفال

٦٠ دقيقة من اللعب بنشاط
 واحد (قفز أو تسلق)

وجبة أطفال، عصير، وماء

٦٠ دقيقة من اإلحتفال

٦٠ دقيقة من اللعب بنشاط
 واحد (قفز أو تسلق)

 زينة
 دعوات الكترونية

 هدية لصاحب عيد الميالد

تذكرتين مجاناً لمدة ساعة
(قفز أو التسلق) لصاحب

عيد الميالد فقط

زينة بالبالونات
 دعوات الكترونية

تذكرتين مجاناً لمدة ساعة
(قفز أو التسلق) لصاحب

عيد الميالد فقط

لقاء مستر ترامبو
فن التشكيل بالبالونات

كاريوكي

كوبون خصم ١٥٪ لجميع
المدعوين

٢٠ اشخاص غير شامل
صاحب عيد الميالد

٦٠ دقيقة من اإلحتفال

١٢٠ دقيقة من اللعب لجميع
األنشطة

وجبة أطفال، عصير، فوشار
وماء  وجبة أطفال، عصير، فوشار

وماء 
زينة بالبالونات

دعوات الكترونية وبطاقات
دعوة

هدية لصاحب عيد الميالد
والمدعوين

هدية لصاحب عيد الميالد
والمدعوين

٣ تذاكر لجميع األنشطة
لمدة ساعة لصاحب عيد

الميالد فقط

باقة
سترايك

باقة
اكستريم

Face Painting
Magician

Clown & Balloon Twisting

Goodie Bag (Extreme)
Goodie Bag (Strike)

Themes (Only at Murouj)
- Princess
- Superhero
- Trampo
- Circus

1.5 KWD/Kid
70 KWD
15 KWD

30 KWD

50 KWD

2.5 KWD/Kid
3.5 KWD/Kid

55 KWD

Room Rental

Karaoke 20 KWD

100 KWD/1 hr

Piñata
Photographer

Upgrade 
your

party

Upgrade 
your

party

الرسم عىل الوجه
الساحر

 الزينة الخاصة (فقط في مروج)
    - األميرة

    - الشخصيات الخارقة
    - ترامبو

    - السرك

الكاريوكي

اجار القاعة

 مهرج وفن التشكيل بالبالونات
هدية (اكستريم)

هدية (سترايك)

البنياتا
المصور

٢.٥ د.ك/الطفل١.٥ د.ك/الطفل

٣.٥ د.ك/الطفل ٧٠ د.ك

١٠٠ د.ك/ساعة

١٥ د.ك
٣٠ د.ك

٥٠ د.ك
٥٥ د.ك

٢٠ د.ك

أضف الى
باقتك 


