
Mare West 
Κόρινθος 



Η κράτηση περιλαμβάνει: 
 
 Στολισμός και οργάνωση του χώρου του party 

 
 Σερβιτόρος αποκλειστικά για το party σας 

 
 Βασική κοπέλα διοργάνωσης της εκδήλωσης 

που αναλαμβάνει το στήσιμο του χώρου και 
τον συντονισμό από την αρχή μέχρι το τέλος 
 

 Προσκλήσεις party 
 

 Cake & donuts για όλους τους ενήλικες 
 

 Δώρο μία επιπλέον δραστηριότητα αξίας 2€ 
 

 Δώρο για τον εορταζόμενο:  Free Pass για την 
επόμενη επίσκεψή σας στα Volta  

Kράτηση χώρου: 

50€ 

Διάρκεια party: 3 ώρες 

Βασική Δραστηριότητα Party 

 

Παιδότοπος 

 
Δευτέρα – Παρασκευή: 5€ / παιδί 

Σαββατοκύριακο: 6€ / παιδί 

 

Play Lab 4€ 

Παιδότοπος + Play Lab 
Δευτέρα – Παρασκευή: 6€ / παιδί 

Σαββατοκύριακο: 8€ / παιδί 

 

Extra Δραστηριότητες Party 

Τραμπολίνο 2,00€  
    

Παρέχονται με 50% έκπτωση 
 
 
 

Οι δραστηριότητες καθώς και οι συνδυασμοί 
τους, διαφέρουν σε κάθε πάρκο! 

Τρένο 2,00€ 

Mini Carousel 2,00€ 



Επιλέξτε το Μενού... 

Οικονομικό Παιδικό Μενού των 6 € / άτομο για Δευτέρα - Παρασκευή 

Kids Club Sandwich + πατατάκια + ατομικός παιδικός  χυμός 

Δύο κομμάτια πίτσα μαργαρίτα* + πατατάκια  + ατομικός παιδικός  χυμός 

Chicken Nuggets* (4τμχ) +  πατατάκια + ατομικός  παιδικός χυμός 

1η επιλογή  

2η επιλογή  

3η επιλογή  

Μενού των 7 € / άτομο για Δευτέρα – Κυριακή (για παιδιά & ενήλικες)  

       Διαλέξτε 1 επιλογή από κάθε  στήλη (σύνολο 3 επιλογές) 

Ορεκτικό Κυρίως πιάτο Συνοδευτικό 

Brioche  

(ζαμπόν/ γαλοπούλα + τυρί) 

Μπιφτεκάκια μόσχου 

 ή Μπιφτεκάκια κοτόπουλο 

(2τμχ) 

Πέννες Ναπολιτέν ή 

Πέννες Carbonara ή 

Πέννες Primavera 

Λουκανικοπιτάκι* Σουβλάκι Χοιρινό* 

+ πιτάκι 

Ρύζι αρωματικό 

Τυροπιτάκι* Σουβλάκι Κοτόπουλο* 
+ πιτάκι 

Πατατούλες** 
τηγανητές  

1 κομμάτι πίτσα μαργαρίτα* Chicken Nuggets* 
(4τμχ) 

Πατάτες φούρνου 

Cheeseburger 

Κεφτεδάκια καλαμάκι 
+ πιτάκι 

* κατεψυγμένο προϊόν,  ** προτηγανισμένες πατάτες  

Μενού με περισσότερες επιλογές: 

 4 επιλογές  από το μενού               10 € 

 5 επιλογές από το μενού                12 € 

Για περισσότερες από 5 επιλογές, υπολογίζονται 2,00€ χρέωση επιπλέον ανά άτομο 

ή 

Στο μενού των 7€ περιλαμβάνεται παιδικός 
χυμός και αναψυκτικά για τους ενήλικες! 



Party Organizer στο Mare West (Κόρινθος) 
Τόνια Σταυροπούλου/ Κιν: 6971705061  
Email: korinthos@voltafunpark.gr 

 EXTRA ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΙΜΗ 

Caesar για 15 άτομα 25,00€ 

Χωριάτικη σαλάτα  για 15 άτομα 15,00€ 

Caprese για 15 άτομα 25,00€ 

Πίτσα μαργαρίτα σε οικογενειακό μέγεθος* (8 κομμάτια) 7,00€ 

Extra υλικό για την πίτσα 0,50€ 

Μπόμπα ζαμπόν/γαλοπούλα-τυρί και spread για 15 άτομα 18,00€ 

Club sandwich (με πατάτες) 6,00€ 

Αλμυρά σφολιατοειδή * (16 τμχ) 12,00€ 

Γλυκά σφολιατοειδή * (16 τμχ) 12,00€ 

BAR 

Ροφήματα καφέ  2,00€  

Heineken / Amstel  3,00 € 

Ποτό απλό  4,50€  

Ποτό special  5,00 € 

Μπουκάλι κρασί 12,00€ 

Κρασί ποτήρι 
λευκό ή κόκκινο  

4,50€ 

Σιλό Gia Giamas 
λεμόνι, ροδάκινο, μανταρίνι 

40,00€ 

Ακόμα περισσότερες επιλογές... 


