
ВАШЕ НАЙКРАЩЕ СВЯТО



СВЯТО ПОВІТРЯНИХ КУЛЬ

ТРИВАЛІСТЬ - 30 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

Шоу гігантських повітряних
куль - це неймовірні емоції,
захват, щастя і посмішки на 
обличчях Ваших діточок!

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:

• десятки яскравих гігантських куль діаметром від 30 до 90 см;
• запальна дискотека; 
• найвеселіші аніматори та 100% відмінного святкового настрою!

Вартість грн3000

ПЛОМБІР ШОУ



ТРИВАЛІСТЬ - 45 ХВ
ВІК – ВІД 3 ДО 16 РОКІВ

ШОУ СВІТЛОДІОДНИХ МИЛЬНИХ БУЛЬБАШОК

Поєднання світлового
і неонового шоу, які містять 
складні та яскраві трюки.

• переплетіння елементів театралізації та інтерактиву; 
• більше 50 трюків і мильних фігур;
• вогонь, дим, а також світло і неон.

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:

Вартість грн3500



Шоу мильних бульбашок
зі світлодіодним столом справжнє
таїнство. Частина шоу
проходить при приглушеному
світлі на спеціальному столі
з яскравою підсвіткою.

• мильні бульбашки у найяскравішому і незвичайному ракурсі;
• бульбашки, які переливаються всіма кольорами. 

ТРИВАЛІСТЬ - 45 ХВ
ВІК – ВІД 4 ДО 16 РОКІВ

ШОУ МИЛЬНИХ БУЛЬБАШОК ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ
СТОЛОМ

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:

Вартість грн2200

МИЛЬНИЙ ПОРТАЛ



ШОУ МИЛЬНИХ БУЛЬБАШОК

ТРИВАЛІСТЬ - 35 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

Мильне шоу захоплює як
маленьких, так і дорослих
глядачів. Його заслужено вва-
жають одним з найяскравіших. 
Ведучий, немов дресируваль-
ник, легко керує мильною
субстанцією, перетворюючи 
на різнохарактерні та грайливі
мильні бульбашки різних
розмірів і станів!

У його спритних руках вони набувають будь-якої форми, танцюють,
літають у повітрі, палають і створюють незвичайні шлейфи.
Ви особисто зможете взяти участь у цьому оригінальному
та неповторному шоу!

Вартість грн1500



Неонові мильні бульбашки –
це не просто шоу-програма,
це справжнє диво, створене
за допомогою неонового
освітлення.

Гості поринуть в атмосферу таїнства і сяючої краси.
Це шоу нікого не залишить байдужим, навіть дорослі будуть у захваті! 

ТРИВАЛІСТЬ - 35 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

НЕОНОВЕ ШОУ

Вартість грн2500

ШОУ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ



ТРИВАЛІСТЬ - 30 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

Пломбір шоу - це неймовірно
смачне інтерактивне шоу,
в якому візьмуть участь
усі діти.

На іменинника чекає захоплю-
юча кулінарна пригода,
протягом якої всі гості
дізнаються цікаві факти про
рідкий азот, за допомогою
якого й буде виготовлено
надзвичайний нано-десерт.

Наприкінці діти зможуть додати до виготовленого
іменинником частування різні смачні добавки та сиропи.  
Море позитивних емоцій та спогадів гарантовано всім!

Вартість грнвід 1500

ПЛОМБІР ШОУ



Кухня шоу - це шоу для
справжніх гурманів! Якщо
виготовленого нано-пломбіру 
Вам недостатньо, і Ви хочете
чогось ще більш яскравого
і незвичайного, то Кухня шоу -
це саме те, що Вам потрібно!  

ТРИВАЛІСТЬ - 30 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

КУХНЯ ШОУ

• азотні хмари; 
• банановий молот; 
• нано-пломбір; 

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:

• кріо-фондю; 
• драконові палиці;
• фантастичні смаколики. 

Вартість грнвід 2200

СЛАЙМ ПАТИ



ТРИВАЛІСТЬ - 40 ХВ
ВІК – ВІД 4 ДО 16 РОКІВ

Станьте першими, хто побачить
нове унікальне в Україні
мильне шоу. Для шоу
використовується спеціальна
рамка, в якій Ви зможете
спостерігати справжнє магічне
дійство. 

НА ВАС ОЧІКУЄ:

• знайомство з абсолютно новим форматом мильного чарівництва;
• неймовірне шоу мильних бульбашок у вертикальній площині;
• занурення в мильну бульбашку.

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:

Вартість грн2500

МИЛЬНИЙ ПОРТАЛ



Шоу низьких температур -
це новий рівень корисних
розваг, які відчиняють двері
в захоплюючий світ науки.
Наукове шоу з рідким азотом
зацікавить, як першокласників,
так і старшокласників, які
не вірять, що хімія і фізика – 
це не тільки нескінченна
кількість формул і розрахунків,
а й надзвичайна безліч захоп-
люючих і видовищних дослідів
і реакцій.

ТРИВАЛІСТЬ - 30 ХВ
ВІК – ВІД 4 ДО 16 РОКІВ

НАУКОВА ШОУ-ПРОГРАМА З РІДКИМ АЗОТОМ

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:

• заморожування повітря;  
• перетворення живих квітів на кришталеві;  
• демонстрація абсолютно безпечного обливання рідким азотом;
• подорож крізь хмари.

Вартість грн2300

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ



ТРИВАЛІСТЬ - 45 ХВ
ВІК – ВІД 4 ДО 16 РОКІВ

Шоу наукових відкриттів -
це унікальна можливість проявити
свої суперздібності, запалити свято
різнокольоровими вогниками,
побачити падаючу зірку та загадати
бажання. Кожна дитина зможе
прийняти участь у експериментах
та наукових дослідах.

Вартість грн2600

ШОУ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:

• дослід «Єгипетська ніч», який продемонструє справжній Джин;
• експерименти з улюбленими напоями;
• створення домашніх улюбленців, яких не треба годувати;
• яскраві кольорові реакції. 

НА ВАС ОЧІКУЮТЬ:



КУЛЯ СЮРПРИЗ

ТРИВАЛІСТЬ – 30-40 ХВ
ВІК - ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

2500 ГРН

ТРИВАЛІСТЬ – 30-40 ХВ
ВІК - ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

3000 ГРН

Абсолютно нове, дивовижне, драйвове та напрочуд захоплююче шоу, яке стане
родзинкою будь-якого свята! Під веселу та запальну музику всі учасники свята
веселяться, танцюють у паперовому вихорі та кидаються смужками паперу,
який літає повсюди, створюючи незабутню атмосферу. Всі гості приймають
участь у конкурсах із папером. 

ПАПЕРОВЕ ШОУ

КОЛЬОРОВЕ
ПАПЕРОВЕ ШОУ



• кріо-фондю; 
• драконові палиці;
• фантастичні смаколики. 

СЛАЙМ ПАТИ

ТРИВАЛІСТЬ - 60 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

Увага! Новий тренд серед дітей
- Slime party!
Хто не любить слайми?
Напевно немає таких дітей.
Це весело, креативно ...
МЕГА ПОПУЛЯРНО!  

Вартість грнвід 2500

Практично всі діти дивляться відеоблоги про те,
як виготовляють слайми, але їх рецептів дуже багато,
а правильний надзвичайно складно знайти. Ми знаємо
все про слайми і готові поділитися досвідомз вашими дітками.                                                                     



ТРИВАЛІСТЬ – 30 ХВ
ВІК - ВІД 4 ДО 16 РОКІВ

1400 ГРН

ПРОГРАМА СТАНДАРТ

ТРИВАЛІСТЬ – 45 ХВ
ВІК - ВІД 4 ДО 16 РОКІВ

1800 ГРН

ПРОГРАМА З НАВЧАННЯМ

Це шоу з фокусами для дітей різного віку. Програма повністю
інтерактивна. Під час вистави ми постійно спілкуємося з дітьми 
і запрошуємо їх долучатися до магії у кожному фокусі. Усі фокуси в нашій
програмі яскраві, смішні й оригінальні, а діти беруть активну участь у шоу.

Практично всі діти дивляться відеоблоги про те,
як виготовляють слайми, але їх рецептів дуже багато,
а правильний надзвичайно складно знайти. Ми знаємо
все про слайми і готові поділитися досвідомз вашими дітками.                                                                     

ФОКУСНИК СТАС МАРВІН

КАРАОКЕ



ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ
• BEAT SABER
• NINJA FRUIT

JUST DANCE -
ТАНЦЮВАЛЬНЕ

КАРАОКЕ

GUITAR HERO (2 ГІТАРИ) -
ВІДЧУЙ СЕБЕ
РОК-ЗІРКОЮ

Вартість грн/год2000

Комплектації: шолом PS VR,
ігрова консоль PS4,
ігрові контролери PS Move,
камера Kinect, акустика
JBL / Harman kardon / екран
+ проектор і, звичайно ж,
оператор-ігротехнік в образі.

А також інші ігри і симулятори
віртуальної реальності.



• дослід «Єгипетська ніч», який продемонструє справжній Джин;
• експерименти з улюбленими напоями;
• створення домашніх улюбленців, яких не треба годувати;
• яскраві кольорові реакції. 

ДИТЯЧИЙ АКВАГРИМ

Іграшка у вигляді кулі або іншої
форми з пап'є-маше, наповнена
конфеті та цукерками*.
 
Завдання іменинника - розбити
 і зібрати частування
для своїх гостей.

ПІНЬЯТА

* цукерки слід принести в день заходу 

КУЛЯ
ВАРТІСТЬ - 320 ГРН

ІНША ФОРМА
ВАРТІСТЬ - 400 ГРН



200 КУЛЬОК - 500 ГРН

Велика повітряна куля,
яка наповнена маленькими
кульками та різнокольоровим
конфеті. Діти весело та завзято
з великим задоволенням
лопають на сцені кульки
ногами.

100 КУЛЬОК - 360 ГРН

КУЛЯ СЮРПРИЗ



Запальна дитяча дискотека зі світломузикою,
світлодіодними лазерами та димом під веселі хіти.

ТРИВАЛІСТЬ - 15 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

ДИСКОТЕКА З ДИМОМ ТА ЛАЗЕРОМ

Вартість грн200



ТРИВАЛІСТЬ - 15 ХВ
ВІК – ВІД 2 ДО 16 РОКІВ

Це унікальна можливість
проявити свої вокальні
здібності на всю країну
професій та захоплень
Франсільванію!

Величезний екран, мікрофони
та улюблені пісні у виконанні
іменинника і його гостей на
головній площі Франсільванії.

Вартість грн200

КАРАОКЕ



ЕКСПРЕС-ФОТО - 600 ГРН
ТРИВАЛІСТЬ - 30 ХВ

• зйомка майстер-класів
(не більше 5 хвилин кожен);
• репортажна зйомка привітання
іменинника зі сцени Франсільванії
(привітання, торт, піньята, крім дискотеки);
• фото з батьками; 
• 50 фотографій у загальній кольорокорекції
наступного дня в електронному вигляді
на пошту.

СТАНДАРТ-ФОТО
- 1200 ГРН

ТРИВАЛІСТЬ - 2 ГОДИНИ

• зйомка майстер-класів;
• репортажна зйомка привітання 
іменинника зі сцени Франсільванії
(привітання, торт, піньята, крім
дискотеки);
• фото з батьками на згадку; 
• 200-250 фотографій у загальній
кольорокорекції наступного дня
в електронному вигляді на пошту.

ФОТОГРАФ АННА КОТИКОВА



ДИТЯЧИЙ АКВАГРИМ

СКЛАДНІСТЬ 3  
ВАРТІСТЬ - 90 ГРН

СКЛАДНІСТЬ 2 
ВАРТІСТЬ - 60 ГРН

СКЛАДНІСТЬ 1 
ВАРТІСТЬ - 40 ГРН



Глітер-тату - популярний різновид тимчасового татуювання,
який являє собою аплікацію блискітками, що наноситься на
шкіру за допомогою спеціального клея.

ВАРТІСТЬ - 65 ГРН

ГЛІТЕР-ТАТУ



ЗАФРЕНДИМОСЬ?

FACEBOOK

INSTAGRAM



Наші партнери

ТРЦ «Французький бульвар»,
біля льодової ковзанки «Шато Ледо»,

«0» поверх, вул. Академіка Павлова, 44Б

+38 (099) 273 44 77
+38 (093) 273 44 77
+38 (097) 273 44 77

FRANSILVANIYA.COM.UA

fransilvaniya
fransilvaniya_kh


