
هابي في السباق

هابي والموضة

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أقرب فروعنا إليك
وادخل على موقعنا على اإلنترنت :

www.mcdonalds.eg/birthday

  www.mcdonalds.eg/Birthdays :للحجــز ادخـل على
 www.mcdonalds.eg/BirthdaySurvey :قولنــا رأيـــك على

شارع الميرغني         
شارع عباس العقاد 

السراج مول - مدينة نصر
 شارع احمد الزمر - مدينة نصر

هيلتون رمسيس (الملحق التجاري) 
أبراج أغاخان - شبرا

المعادي شارع ٩
حلــــوان 

إميرالد مول - التجمع ا�ول
كونكورد مول - التجمع الخامس 

مدينة العبور
شارع السودان

شارع جامعة الدول العربية
شارع محيي الدين أبو العز
ميدان المساحة - الدقي

اللبيني - الهرم
أكتوبر - ميدان الحصري

پالم ستريب مول - ٦ أكتوبر
سوديك ستريب مول - ٦ أكتوبر

جلوري مول - ٦ أكتوبر

داندي مول
الشاطبي

المندرة
نادي سبورتنج

سموحة
ستانلي
العامرية

بورسعيد
المنيا

أسيوط
أسوان

إسماعيلية
 المنصورة شارع الجمهورية

المنصورة شارع قناة السويس 
دميــــاط

بنــــي ســــويف
دمنهــــور
طنــــطا
 بنها

شبيــن الكــوم

Salma Osama




احتفل بعيد ميالد طفلك 
في ماكدونالدز

إحجز دلوقتي

ألطفالك لالحتفال
بيوم ما يتنسيش

طلبات إضافية

زينة وبالونات إضافية
رسم الوجه لطفال

ميل  الهابي  شامل  غير  جنيه   34.21 الطفل  سعر 
طفل  ١٥ المدعوين  لألطفال  األدنى  الحد 

١- دعوات لكل ا�طفال المدعوين للحفل

٢- مكان مخصص ومزين لحفل عيد الميالد (لمدة ساعتين)

٣- مضيفة مدربة مسؤولة �قامة حفل عيد الميالد

٤- أطباق ومفارش مخصصة �عياد الميالد

٥- قبعات لكل ا�طفال المدعوين

٦- موسيقى مخصصة لعيد الميالد

٧- ألعاب وأنشطة احتفالية تناسب سن الطفل

٨- فقرة االحتفال بالتورتة (شراء التورتة مسئولية العميل)

٩- شنطة هدايا لجميع ا�طفال المدعوين

ميل  الهابي  شامل  غير  جنيه   ١٥ الطفل  سعر 
طفل  ١٥ المدعوين  لألطفال  األدنى  الحد 

١- دعوات لكل ا�طفال المدعوين للحفل

٢- مكان مخصص ومزين لحفل عيد الميالد (لمدة ساعة ونصف)

٣- مضيفة مدربة مسؤولة �قامة حفل عيد الميالد

٤- أطباق ومفارش مخصصة �عياد الميالد

٥- قبعات لكل ا�طفال المدعوين

٦- موسيقى مخصصة لعيد الميالد

٧- ألعاب وأنشطة احتفالية تناسب سن الطفل

٨- فقرة االحتفال بالتورتة (شراء التورتة مسئولية العميل)

يد جد
أكتر وفر 


