
Light Jump PackageLight Jump Package
QR 2000QR 2000QR 2000

10 Guests 1 Hour Jumping 

30 minutes used of Party Room

Goodie bag for celebrant only (1)

10% dicount voucher from Kiddy Zone to
all invitees
Dedicated party host

Basic Balloon Decorations

Happy Meal - Burger/Nuggets, Fries,
& water
Additional guests will be charged
QR 150 per kid
A�er Party get 20% discount applied
in all activities

E-invites inclusive

Little Champ Package
QR 3500QR 3500QR 3500

20 Guests

1 Hour Jumping 2 Hours So�-Play

E-invites inclusive

Goodie bag for celebrant only (1)

10% dicount voucher from Kiddy Zone to
all invitees
Dedicated party host

Party Balloon Decorations (Trampo Theme)

Happy Meal - Burger/Nuggets, Fries,
& water
Additional guests will be charged
QR 150 per kid
A�er Party get 20% discount applied
in all activities

1 Hour used of Party Room

or

Mr. Trampo PackageMr. Trampo Package
QR 4500QR 4500QR 4500

Extreme PackageExtreme Package
QR 5500QR 5500QR 5500

25 Guests
2 Hours Multiple Activities (Jumping, Climbing,
Sky-Trail or Sky-Tykes) 
1 Hour used of Party Room

E-invites & Invitation
Cards inclusive

Giveaways for guests

FREE
PASS

Goodie bag for
celebrant only (1)

3 times free
celebrant entry pass

20% dicount voucher
to all invitees

10% dicount voucher from Kiddy Zone to
all invitees

Dedicated party host

Party Balloon Decorations (Trampo Theme)

Mascot Appearance - Mr. Trampo

Face Painting Photography USB Stick

Happy Meal - Burger/Nuggets, Fries, water,
snacks, juice & pop-corn
Additional guests will be charged
QR 250 per kid
A�er Party get 20% discount applied
in all activities

FREE
PASS

20 Guests 1 Hour Jumping 

30 minutes Skytrail 1 Hour used of Party
Room

E-invites & Invitation
Cards inclusive Giveaways for guests

Goodie bag for
celebrant only (1)

3 times free
celebrant entry pass

15% dicount voucher
to all invitees

10% dicount voucher from Kiddy Zone to
all invitees

Dedicated party host

Party Balloon Decorations (Trampo Theme)

Mascot Appearance - Mr. Trampo

Happy Meal - Burger/Nuggets, Fries, water
& juice
Additional guests will be charged
QR 180 per kid
A�er Party get 20% discount applied
in all activities

ADDITIONAL ITEMS/SERVICES:

Cake (Medium)

Cake (Large)

Photography

Magician

USB Stick

Balloon Twisting

Mascot Appearance Mr. T

Invitation Card

Face Painting

QR 2

QR 300

QR 300

QR 400

QR 600

QR 550

QR 700QR 400

باقة الطفل الصغير
٣٥٠٠ ريال قطري٣٥٠٠ ريال قطري

ساعة واحدة من القفز١٠ ضيف

نصف ساعة في صالة االحتفال

دعوات اإللكترونية

هدية لصاحب عيد الميالد

كوبون خصم ١٠٪ من كيدي زون لجميع المدعوين

منسق الحفلة

زينة الحفلة

هابي ميل-برجر\ناجتس وبطاطا وماء

لكل دعوة إضافية ١٥٠ ريال قطري عىل كل شخص

بعد الحفلة احصل عىل كوبون خصم
٢٠٪ لجميع األنشطة

باقة القفزة السلسة
٢٠٠٠ ريال قطري٢٠٠٠ ريال قطري

باقة مستر ترامبو
٤٥٠٠ ريال قطري٤٥٠٠ ريال قطري

FREE
PASS

ساعة واحدة من القفر٢٠ ضيف

نصف ساعة من
الحبال العالية

دعوات الكترونية
هدايا لكل المدعوينوكروت الدعوة

هدية لصاحب
عيد الميالد

دخول صاحب عيد
الميالد ٣ مرات مجاناً

كوبون خصم ١٥٪
لجميع المدعوين

كوبون خصم ١٠٪ من كيدي زون لجميع المدعوين

منسق الحفلة

زينة الحفلة بالبالونات شكل ترامبو

لقاء مستر ترامبو

هابي ميل-برجر\ناجتس وبطاطا وماء وعصير

لكل دعوة إضافية ١٨٠ ريال قطري عىل
كل شخص

بعد الحفلة احصل عىل كوبون خصم
٢٠٪ لجميع األنشطة

ساعة من استخدام
صالة االحتفال

 كيك حجم وسط

 فقرة الساحر

 كيك حجم كبير

 يو اس بي التصوير

 فن التشكيل بالبالونات

 لقاء مستر ترامبو

 كروت الدعوة

 الرسم عىل الوجه

٢ ريال قطري
٣٠٠ ريال قطري

٣٠٠ ريال قطري

٤٠٠ ريال قطري

٦٠٠ ريال قطري

٥٥٠ ريال قطري

٧٠٠ ريال قطري ٤٠٠ ريال قطري

٢٠ ضيف

ساعتين من اللعب في  ساعة من القفز او
منطقة الصغار

ساعة من استخدام صالة االحتفال

دعوات اإللكترونية

هدية لصاحب عيد الميالد

كوبون خصم ١٠٪ من كيدي زون لجميع المدعوين

منسق الحفلة

زينة الحفلة بالبالونات شكل ترامبو

هابي ميل-برجر\ناجتس وبطاطا وماء

لكل دعوة إضافية ١٥٠ ريال قطري عىل كل شخص

بعد الحفلة احصل عىل كوبون خصم
٢٠٪ لجميع األنشطة

  باقة اكستريم
٥٥٠٠ ريال قطري٥٥٠٠ ريال قطري

٢٥ ضيف
ساعتين من األنشطة (القفز والتسلق والحبال العالية

(سكاي تريل\سكاي تايكس))
ساعة من استخدام صالة االحتفال

دعوات الكترونية
وكروت الدعوة

هدايا لكل المدعوين

FREE
PASS

هدية لصاحب عيد الميالد

دخول صاحب عيد الميالد
٣ مرات مجاناً مع صديق واحد

كوبون خصم ٢٠٪
لجميع المدعوين

كوبون خصم ١٠٪ من كيدي زون لجميع المدعوين

منسق الحفلة

زينة الحفلة بالبالونات شكل ترامبو

لقاء مستر ترامبو

 يو اس بي التصوير الفوتوغرافي الرسم عىل الوجه

هابي ميل-برجر\ناجتس وبطاطا وماء وعصير وفوشار

لكل دعوة إضافية ٢٥٠ ريال قطري عىل كل شخص

بعد الحفلة احصل عىل كوبون خصم
٢٠٪ لجميع األنشطة


