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Donna Festa Buffet Infantil
Informação do Anunciante
Nome:
Donna Festa Buffet Infantil
Nome:
Donna Festa
Sobrenome:
Buffet Infantil
Estado:
Pernambuco
Cidade:
Recife
Rua:
Doutor José Maria, 1060
Bairro:
Tamarineira
CEP:
00000000
Telefone:
(81) 303-66567
Website:
www.donnafesta.com.br
Detalhes do Anúncio

EMPRESA E DESCRIÇÃO DO
PRODUTO/SERVIÇO
Empresa/Profissional: Donna Festa Buffet
Infantil
Produto/Serviço:
Com um conceito
inovador, a Donna Festa
esta no Recife com um
novo formato para as
casas de festas infantis da
cidade. Com projeto
assinado pelo arquiteto
Humberto Zirpoli, o local
tem espaços que buscam
resgatar as reais
brincadeira de criança. No
atelier de artes os
pequenos podem
desenvolver atividades de
pintura, recortes,
desenhos e colagem e no
atelier da beleza as
meninas vão se embelezar
fazendo unha, cabelo e
maquiagem!!!
A área baby especial
conta com brinquedos
lúdicos e educativos,
piscina de bolas, casinhas
e etc. E conta ainda o
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mais novo espaço da casa,
o Parque Donna Festa,
onde todos os brinquedos
são pensados para que as
crianças possam de fato se
movimentar. O espaço
conta também com
brinquedao, mini-campo,
totó, cama elástica,
gangoras e um espaço
games para os mais
antenados. Além das
delícias do buffet Donna
Festa, que saem direto da
nossa cozinha comandada
pela Chef Ana Branco.
Um ambiente mágico,
encantador, e claro,
totalmente climatizado,
capaz de entreter todas as
idades e oferecer o
conforto e estrutura que
você precisa para a sua
comemoração. Ah, e para
que os papais e mamães
também possam curtir a
festa sem preocupações, a
Donna Festa oferece
estacionamento com
manobristas.

Localização
Bairro:
Rua:
CEP:
Estado:
Cidade:

Tamarineira
Doutor José Maria, 1060
00000000
Pernambuco
Recife

Informação Adicional
Telefone:
Website:

(81) 303-66567
www.donnafesta.com.br
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