Hold den sejeste børnefødselsdag på
danmarks tekniske museum

Hold din fødselsdag på Danmarks Tekniske Museum og kom helt op at flyve. Inviter dine venner
med til en helt særlig dag, hvor I, i selskab med museets fly kommer på en rigtig pilottur. I tilbuddet
indgår der også mad og drikke, så I skal bare møde op og nyde dagen.
Program for dagen (ca. 3 timer):
•
Ankomst til museet og festligt fødselsdagslokale som er jeres de næste 3 timer
•
Piloten Ellehammer introducerer dagens program og menu
•
Flyvermenuen serveres (vælg mellem 2 menuer)
•
Pilottur på museet (skattejagt rundt på museet)
•
Workshop i fødselsdagslokalet: Som afslutning på pilotturen, får børnene et lille fly, en pose 		
slik. Mens de spiser slikket kan de dekorere flyene.
•
Tid på egen hånd: Gå rundt på museet og se fx udstillingerne med de gamle biler eller 		
modeljernbanen. I er også velkommen til at besøge Idéværkstedet, hvor der hver 			
weekend er familieaktiviteter fra kl. 11 til 15. Bemærk dog at Idéværkstedet er åbent for 		
alle museets gæster, så der skal tages hensyn:-)
Flyvermenu (vælg 1 af menuerne til alle børnene):
Frokostmenu: Madpakke med juicebrik, flaske med vand, rosinpakke, frugt og enten 2 pølsehorn
eller 2 pizzasnegle.
Kagemenu: Madpakke med juicebrik, flaske med vand, rosinpakke, frugt, 1 smurt bolle og 1 muffin.
I forbindelse med pilotturen får alle børn en pose slik og et lille fly som gave.
Det kan aftales, at I selv medbringer kage. I så fald skal I også selv medbringe service dertil.
Prisen er kr. 600 i grundbeløb (inkl. entré for 2 voksne og kaffe på kanden) og derudover kr. 100,00
pr. barn. Yderligere voksne koster 90 kr. i almindelig entré.
Der kan aftales mindre ændringer til ovenstående menuer. Ved eventuelle ændringer kan der komme
en merpris.
Henvendelse til Signe Tillisch tlf. 49 22 26 11 eller mail st@tekniskmuseum.dk.
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