
FESTAS DE ANIVERSÁRIO



Uso exclusivo do espaço Sheratoon by Playbus

Lanche

Equipa mínima de 2 animadores

Acesso ao espaço 30 minutos antes do início da sua  festa

Duas horas de festa + 30 minutos extra para poder despedir-se dos seus convidados

com tranquilidade e desmontagem da festa

1 lugar de estacionamento no nosso parque privado, para os pais do aniversariante

Convite de Aniversário editado, com mapa de localização

Coffee station para os pais convidados

Entrada livre dos adultos convidados

O QUE INCLUI?

A FESTA

Faça a delícia de miúdos e graúdos com as festas de aniversário do Sheraton Lisboa Hotel & Spa. 
Na nossa zona exclusiva de brincadeiras e insufláveis Sheratoon by Playbus, a diversão está garantida! 

3 Insufláveis

Piscina de bolas 

Mesa de pinturas

Parede de desenhos

Tatuagens temporárias

Mesa de Lego Duplo

SHERATOON BY PLAYBUS

               - Palhaço

               - Pirata

               - Castelo



SOBREMESAS

Gelatina
Mousse de chocolate 
Baba de camelo 
Salame de chocolate
Bolachas
M&Ms, marshmallows e gomas
Espetadas de fruta da época

BEBIDAS

Chocolate quente 
Sumo de laranja 
Águas minerais com e sem gás
Ice tea 

O LANCHE

SANDUÍCHES

Croissant com Nutella 
Sanduíche de queijo e fiambre
Folhado de salsicha 

IOGURTES

Iogurte caseiro com mel, frutos vermelhos e granola
Seleção de iogurtes líquidos de fruta 

QUENTES

Mini hambúrger com queijo e tomate 
Mini pizza

SUPLEMENTOS

As nossas opções vão garantir os sorrisos
de todos!

Carrinho de pipocas   80€

Carrinho de algodão doce   80€

Carrinho de gelados picolé artesanal   120€

Carrinho de hot dogs   120€



Festa para mínimo de 15 crianças 

Cada criança adicional 28€ | Máximo 35 crianças

Bolo de Aniversário caseiro

15% desconto Playbus para insufláveis extra

FESTA DE ANIVERSÁRIO SHERATOON  |  870€

O preço acima inclui:

A zona de brincadeiras Sheratoon by Playbus só está disponível para crianças entre os 3 e os 12 anos. 

PREÇÁRIO



CONTACTO

Sheraton Lisboa Hotel & Spa
Rua Latino Coelho, 1

1069-025 Lisboa
 

groups.lisboa@sheraton.com
+351 21 312 0000


