Urodzinki w E4U pod każdym względem były udane. Zarówno córka, jak i jej goście zachwyceni.
Opieka na wysokim poziomie - nie było czasu na nudę. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym
roku powtórka.
Mama Agaty
Jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie urodzin dla syna i jego przyjaciół. Dzieciaki były bardzo
zadowolone co widać było po uśmiechniętych twarzach. Impreza przygotowana była profesjonalnie
i odpowiednio do wieku dzieci. Zaangażowanie Pań w zabawy i konkursy bez zarzutu a przy tym
umiejętność ogarnięcia takiej grupki dzieciaków - naprawdę super.
Mama Kuby
Bardzo dziękujemy za zorganizowanie urodzinek naszej córki Emilki. Zarówno Emilka, jak
i zaproszeni przez nią goście świetnie się bawili dzięki profesjonalnej organizacji imprezy. Super
zabawa, super atmosfera i uśmiechy zadowolonych dzieciaków są najlepszym tego dowodem.
Dziękujemy :-)
Mama Emilki
Bardzo dziękuję za fantastyczną imprezę mojej córki. Urodzinki bardzo udane, dużo różnych zabaw.
Ania bardzo zadowolona, goście również. Polecam z całego serca.
Mama Ani
Bardzo dziękujemy za wspaniałe urodzinki dla naszych dzieci- było bardzo dużo interesujących
atrakcji, gier i zabaw. Dzieci wspaniale się bawiły, rodzice również:)
Mama Ani, Mama Maćka
Piękna pogoda sprzyjała cudnym zabawom w ogrodzie. Panie bardzo ładnie przygotowały salę
urodzinową i zaopiekowały się dziećmi. Pati: „ Były bardzo fajne zabawy ” Dziękujemy.
Mama Patrycji
Urodzinki bardzo się podobały. Robiliśmy babeczki i misie. Były również tańce, zabawa na świeżym
powietrzu. Było SUPER!
Julka i Mama Joanna

Urodzinki bardzo aktywne, ciekawie zorganizowane. Dzieci zadowolone.
Mama Edytki
Super! Uśmiech dzieci najlepszą opinią zorganizowanych urodzinek.
Mama i Tata Antosi
Super impreza dla dzieci, profesjonalna obsługa animatora, ciekawe zabawy. Dzieci były
zachwycone, na pewno tutaj wrócimy! Godne polecenia każdemu!
Mama Milenki

Pięcio- gwiazdkowe urodziny. Bardzo ciekawa dekoracja. Fajne zabawy i zajęcia. :)
Mama Alicji
Rewelacyjna zabawa. Miłe panie. Dzieci nie chciały kończyć imprezy.
Mama Wiktorii
Bardzo dziękujemy za fachową organizację urodzin naszych dzieci. Uśmiech na ich twarzach
i dobre humory mówiły wszystko. Organizacja i zabawy rewelacyjne, Panie ekstra.
Wszystko na 5+
Mama Marty, Mama Jacka
Impreza była superaśna i fantastyczna!
Mama Mai
Córci i jej gościom bardzo się podobało.
Mama Julii

Dzieci bardzo zadowolone, zabawy organizowane pod wiek dzieci, wzorowa organizacja.
Mama Zuzi
Bardzo dobra organizacja czasu. Dzieciaki uśmiechnięte i bardzo zadowolone.
„Szkoda, że już musimy iść do domu” – pierwsze słowa córki.
Mama Aleksandry

