
Explore Indoor caves (45mins) 

Art Workshop
 (Slime / Painting) (20mins)

Mascot Appearance (20mins)

Face Painting (11 kids)

AED 45 / kid (4 yrs & above)

AED 30-35 / kid

AED 200

AED 25 / 35 / 45

AED 250 (Half face)

Puppet Show (30mins) AED 650

Magic Show (30mins) AED 750

Pinata + 1 kg candy AED 250

Trampo Gi� Bag

Order extra food from “Recharge by LimeTree Cafe”:
*Child needs to meet age requirement for each activity, other Terms & Conditions may apply

Party Food & Cafe Food prepared in facility using nuts.

Upgrade 
your

party

Upgrade 
your

party

Trampo
PLAY

Trampo
JUMP

Trampo
JUMP + PLAY

Trampo
VIP

Activities So� Play
(+ 2 car tokens) Trampoline Trampoline + So� Play

(+ 2 car tokens)

Trampoline + So� Play
(+ 2 car tokens) &
Cave & Standard

Round Pinata
Age Group 2-8 yrs 4 yrs and above* 4 yrs and above* 4 yrs and above*

Price Per Kid any day AED 90 (Mon-Thu) AED 135
(Fri-Sun) AED 155

(Mon-Thu) AED 170
(Fri-Sun) AED 200

(Mon-Thu) AED 220
(Fri-Sun) AED 250

Minimum Price AED 900 AED 1350 / AED 1550 AED 1700 / AED 2000 AED 2200 / AED 2500

Inclusions

Party Room Duration 30 mins 30 mins 30 mins 50 mins

Playtime Duration 60 mins 60 mins 90 mins 100 mins

Minimum Number of Kids 10 kids (excluding celebrant)

1 Birthday Celebrant Free

Trampo E-Invites Yes

Party Coordinator Yes

Party Coach (Activity area) Yes

Standard Room Decoration
(Trampo Colours) Yes

Small Water Bottle 300ml Yes

Trampoline socks Yes

Kid's meal + juice Yes

90 mins 90 mins 120 mins 150 mins

٤٥ درهم / الشخص (٤ سنين ومافوق) إستكشف الكهف (٤٥ دقيقة)

٣٠ ــ٣٥ درهم / الشخص

٢٠٠ درهم

 ٢٥- ٣٥ -٤٥ درهم / الشخص

٢٥٠ درهم (نصف وجه)

٦٥٠ درهم

٧٥٠ درهم

٢٥٠ درهم

فن يدوي
(٢٠ ــ ٣٠ دقيقة)

لقاء مستر ترامبو (٢٠ دقيقة)

كيس هدية  ترامبو

رسم عىل الوجه ( ١١ شخص) 

عرض الدمى (٣٠ دقيقة)

عرض سحري (٣٠ دقيقة)

بينياتا +  ١ كيلو حلوى

أضف الى
باقتك 

*يجب أن يفي الشخص بمتطلبات العمر لكل نشاط و تطبق شروط وأحكام أخرى

اطلب وجبات اضافية من "ريشارج مع اليم تري كافيه":
وجبات الحفلة و وجبات الكافيه تحضر في مطعم يستخدم المكسرات.

أنشطة
"إلعب" منطقة الصغار

(مع ٢ توكن
سباق السيارات)

"إقفز"
"إقفز" و"إلعب"

منطقة الصغار
(مع ٢ توكن سباق السيارات)

  "إقفز" و "إلعب" منطقة الصغار
(مع ٢ توكن سباق السيارت)

و "استكشف الكهف" و "بينياتا"

٤ سنين ومافوق*٤ سنين ومافوق*٤ سنين ومافوق*٢ إىل ٨ سنينالعمر

أي يوم ٩٠ درهمتسعيرة الشخص
(إثنين - خميس) ١٣٥ درهم

(جمعة - أحد) ١٥٥ درهم
(إثنين - خميس) ١٧٠ درهم

(جمعة - أحد) ٢٠٠ درهم
(إثنين - خميس) ٢٢٠ درهم

(جمعة - أحد) ٢٥٠ درهم

٢٢٠٠ / ٢٥٠٠ درهم١٧٠٠ / ٢٠٠٠ درهم١٣٥٠ / ١٥٥٠ درهم٩٠٠ درهمسعر الحد األدنى

شامل

٥٠ دقيقة٣٠ دقيقة٣٠ دقيقة٣٠ دقيقةوقت غرفة الحفلة

١٠٠ دقيقة٩٠ دقيقة٦٠ دقيقة٦٠ دقيقةوقت الترفيه

حفلة لعشرة أشخاص دون  المحتفل أقل عدد من األشخاص

نعم ال كلفة لمحتفل واحد

نعم دعوات إلكترونية

نعم منسق  الحفلة

نعم مضيف الحفلة

نعم زينة الحفلة
األساسية

نعم زجاجة  مياه صغيرة ٣٠٠مل

نعم جوارب ترامبو

نعم وجبة  و عصير

١٥٠ دقيقة ١٢٠ دقيقة ٩٠ دقيقة ٩٠ دقيقة


