
OFERTA

ORGANIZACJA WYDARZEŃ, 
IMPREZ I SPOTKAŃ 

FIRMOWYCH ORAZ RODZINNYCH. 



IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE I RODZINNE.

Szukają Państwo miejsca, w którym będą mogli zorganizować przyjęcie 
integracyjne, koktajlowe, komunijne, urodzinowe, lub wg własnego 
pomysłu? Nasza Park Rozrywki Dziecięcej Chubi Boom wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom, jest w stanie zorganizować dla Państwa świetną  
zabawę z bogatym menu i obsługą kelnerską oraz wszelkimi dostępnymi 
atrakcjami na terenie parku.

Chubi Boom, to duży park rozrywki dziecięcej w dogodnej  lokalizacji – 
blisko śródmieścia Wrocławia. Duża przestrzeń restauracyjna, jak i 
różnorodne sale tematyczne tworzą idealną przestrzeń do organizacji 
różnego rodzaju spotkań okolicznościowych. Doświadczona obsługa, 
dobra kuchnia  oraz duża sala zabaw dla najmłodszych, to idealne tło 
zarówno do spotkania integracyjnego pracowników z dziećmi jak i 
wigilii firmowej, czy też imprezy urodzinowej.



SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE DLA
PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Z DZIEĆMI.
Czas świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy to wyjątkowy okres, w którym 
z chęcią spotykamy się w gronie znajomych, rodziny i współpracowników. 
Mikołajki, Wigilia, Zajączek to dni, gdzie moc obdarowania bliskich
i współpracowników dobrym słowem, życzeniami i prezentami jest zawsze 
dobrym gestem naszej przyjaźni i docenienia innej osoby za wkład swojej 
pracy na rzecz firmy lub organizacji.  Nasze nastawienie do życia w tym 
wyjątkowym czasie zmienia nas i mamy wrażenie, że Świat na chwilę 
spowalnia. Dlatego lubimy te chwilę spędzać z Wami, gotować pyszne 
potrawy i organizować dobrą zabawę dla Was i Waszych dzieci.



INTEGRACJA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY 
Z RODZINĄ I DZIEĆMI.
Piękne wnętrza, w osobnych salach są dodatkowym atutem naszego 
miejsca! Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i pamiętajcie, że wesprzemy 
Was w organizacji imprezy firmowej lub eventu. Sami też możemy 
zainspirować jak może wyglądać takie spotkanie.

Wszelkie szczegóły dotyczące oferty są wyceniane
indywidualnie w zależności od ilości gości oraz wyboru
menu, jak i zapewnienia innych atrakcji. 

U nas zawsze możesz liczyć na rabaty i dobre ceny!



ROZRYWKA, ANIMACJE I WARSZTATY
Najlepsza rozrywka dla dzieci w każdym wieku, od najmłodszych gości 
po nastolatków, tylko u nas. W Chubi Boom, dzieci pod nadzorem 
naszych animatorów mogą ćwiczyć salta lub inne zaawansowane figury 
na trampolinie, rozwijać talent w kuchni w sali mistrzów gotowania i 
bezpiecznie pobawią się w labiryncie. Jeśli szukasz świetnego miejsca 
rozrywki dla dzieci i dorosłych nie musisz sprawdzać w Internecie. Chubi 
Boom, to idealne centrum rozrywki dla całej rodziny. 



NASZE ATRAKCJE

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

LABIRYNT  (3 STOPNIE TRUDNOŚCI)

TRAMPOLINY ( 13 TRAMPOLIN O WYTRZYMAŁOŚCI DO 80 KG)

PARK NINJA

BASEN Z ŁÓDECZKAMI DLA DZIECI

STREFA DLA NAJMŁODSZYCH Z DOMKAMI Z DREWNA I SZTUCZNĄ TRAWĄ

AUTOMATY DO GIERAUTOMATY DO GIER



STÓŁ DO PING -PONGA

STOŁY DO GRY W PIŁKARZYKI

SALE PRZYJĘĆ ( 7 POKOI, KAŻDY OD 14 DO
35 MIEJSC W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI )

WARSZTATY Z ANIMATORAMI DLA DZIECI (ZABAWY
RUCHOWE I KREATYWNE, NAUKA GOTOWANIA)

RESTAURACJA (60 MIEJSC, Z PIECEM DO PIZZY OPALANYM DREWNEM) 

NASZE ATRAKCJE



ADRES:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

aleja Aleksandra Brücknera 32/34, 51-411 Wrocław

tel.: + 48 71 300 13 41

e-mail: wroclaw.chubiboom@gmail.com

GODZ. OTWARCIA:

Pon. – Czw. 11:00 – 20:00
Pt. 11:00 – 21:00
Sob.-Nd. 10:00 – 21:00

Istnieje możliwość otwarcia
lub zamknięcia obiektu wg
indywidualnych ustaleń.


