PRIJZEN STUDIO FANCYRELLA
KINDERFEESTJES & BEAUTY ARRANGEMENTEN
TIJD INDICATIE
Dinsdag, Woensdag, Donderdag
( tijdens school vakanties kunnen de
tijden afwijken)

Iedere dinsdag en donderdag

Te boeken tussen:
10:00 en 18:00
Spa & Beauty Arrangementen
Losse behandelingen

PRIJS INDICATIE
Vanaf € 250

Vanaf € 10 p.p

Te boeken tussen:
10:00 - 18:00
Vrijdag, Zaterdag

Dag deel ochtend/middag
Tussen: 11:00 tot 14:00
Dagdeel middag
Tussen 14:30 - 17:30
Dag deel avond
Tussen: 18:00 tot 22:00

Zondag

Dag deel ochtend/middag
Tussen 11:00 en 14:00

Vanaf prijzen:
Basis pakket € 250
Deluxe pakket € 350
excl. eten of hapjes
Vanaf 10 kids betaald u extra
Volwassenen 2 personen gratis
Vanaf 2e volwassenen: € 5 p.p
Arrangement naar keuze
Vanaf € 250

Dagdeel middag
Tussen 15:00 en 18:00
Entree volwassenen

2 volwassenen mogen gratis mee
Vanaf 3 volwassenen meerprijs:

Grotere groep volwassenen
Frisdrank van de minibar
( optioneel en niet verplicht)

Cola (zero) , Fanta, Sprite
Flesje water
Flesje vitamine water

Kinderfeestje of arrangement
combineren met familie feestje

Indien u ook familie en
volwassenen wilt ontvangen op
het feestje of de studio langer wilt
gebruiken, dient u een meerprijs
te betalen

€ 5 per persoon
incl. koﬃe/thee
Prijs op aanvraag
€ 1,50 per stuk

Prijs op aanvraag
Vanaf € 75 per uur

ARRANGEMENTEN & KINDERFEESTJES
Bij alle feestjes en arrangementen zit standaard inbegrepen:
Leuk ingerichte studio volledig in glamour thema met luxe prinsessen stoelen ,kaptafels en kroonluchters
lekkernijen, onbeperkt limonade, muziek, gebruik van badjassen en glitter pantoﬀels
LITTLE DIVA PARTY € 250
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 19,50 per kind extra
Deluxe party tafel all inclusive
Diva champagne
High tea met cupcakes
Glitter koekjes
Kids box met popcorn en snoep
Beauty & Makeup time
Hairflair & nagels
Diva party shoot met Fancy jurken
Verrassing voor iedereen
Digitale fotoservice
FANCY PRINSES / FROZEN / TOVER FEEËN
BASIS PAKKET € 250
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 19,50 per kind extra
Thema feest tafel
High tea met cupcakes
Glitter koekjes
Prinses box met popcorn en snoep
Beauty & Makeup time
Hairflair & nagels
Prinsessen jurken, kroontjes, hakken
Verrassing voor iedereen
Digitale fotoservice

FANCY DELUXE € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 27,50 p.p
Deluxe party tafel all inclusive
Helium ballonnen
Speciale entree met roze loper
Party cocktail
Luxe high tea met lekkernijen
Glitter cupcakes, donuts, koekjes
Kids box met popcorn en snoep
Spa, scrub , masker - beauty time
Makeup workshop
Nagels & Glitter tattoos
Diva party shoot met onze jurken
Luxe accessoires & hakken inbegrepen
Fancy tasjes met verrassingen
Digitale fotoservice

ROYAL QUEEN PARTY € 250
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 19,50 per kind extra
Deluxe party tafel all inclusive
Royal Queen champagne
Deluxe high tea met glitter cupcakes
Glitter koekjes
Kidsbox met popcorn en snoep
Beauty & Makeup time
Hair flair & nagels
Party shoot met Fancy jurken
Verrassing voor iedereen
Digitale fotoservice
PRINSES/ FROZEN/ TOVER FEEËN / ELFJES
DELUXE PARTY PAKKET € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 19,50 per kind extra
Deluxe party tafel all inclusive
Toverdrankjes
Glitter cupcakes
Glitter koekjes
Kidsbox met popcorn en snoep
Tover makeup met glitters
tover nagellak
Modeshow met jurken
Feeën dans show
Verrassing voor iedereen
GLAMOUR SHOOT + HIGH TEA € 350
6 tot 10 personen
Vanaf 10 personen € 27,50 p.p
Deluxe party tafel all inclusive
Helium ballonnen & speciale entree met roze loper
Party cocktail
Luxe high tea met mini sandwiches naar keuze
Zoete aperitiefjes en lekkernijen
Spa , scrub , masker - beauty time
Pantoffels/ badjassen
Nagels pimpen & Makeup en opmaken
Haren pimpen
Accessoires inbegrepen
Eigen outfits mag ook!
Glamour Fotoshoot
Glamour tasjes met verrassingen
Digitale fotoservice

TROPICAL RAINBOW / NEON PARTY
BASIS PAKKET € 250
DELUXE PAKKET € 350
6 tot 10 kinderen ( meerprijs vanaf 10 kids)
Party tafel geheel in thema
Regenboog en neon thema
Tropical drinks & cupcakes
Donuts
Kids box met popcorn en snoep
Verrassing inbegrepen
Makeup & Opmaken
Nagels pimpen
Accessoires inbegrepen
Disco & Dans spelletjes
Eigen outfits mag ook!
Fotoshoot
Bij het Deluxe pakket zit extra inbegrepen:
glitter tattoos, helium ballonnen en leuke
verrassingen om mee naar huis te nemen
FANCY MERMAIDS € 250
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 19,50 per kind extra
Zeemeermin feest tafel
Onbeperkt drinken
High tea met lekkernijen
Zeemeerminnen cupcakes , koekjes
Kidsbox met popcorn en snoep
Beauty & Nails
Opmaken / glitter Makeup
Fotoshoot / dansshow zeemeermin thema
Accessoires, hakjes, kostuums inbegrepen
Verrassing om mee naar huis te nemen
Digitale fotoservice

IBIZA PARTY € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids: € 19,50 per kind

Deluxe party tafel all inclusive
Tropisch, Bohemian Ibiza thema
Helium ballonnen
Ibiza box met popcorn en snoep
Party cocktail & Luxe higtea
Glitter cupcakes & cookies
Donuts
Makeup & Opmaken
Nagels pimpen
Accessoires inbegrepen
Eigen outfits
Fotoshoot
Ibiza workshop
Ibiza goodiebag met verrassingen

FANCY MERMAIDS DELUXE € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 27,50 per kind extra
Deluxe party tafel all inclusive
Helium Ballonnen
Speciale entree met roze loper
Onbeperkt drinken
Luxe high tea met lekkernijen
Zeemeerminnen cupcakes , koekjes, donuts
Kidsbox met popcorn en snoep
Beauty & Nails
Opmaken / glitter Makeup
Glitter tattoos
Fotoshoot / dansshow zeemeermin thema
Accessoires, hakjes, kostuums inbegrepen
Gevulde tasjes om mee naar huis te nemen
Digitale fotoservice

THEMA DELUXE € 450 ( thema naar keuze )
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids: € 27,50 p.p

Deluxe party tafel all inclusive in thema
Aankleding en Ballonnendecoratie in thema
Helium ballonnen
Party cocktail & Luxe hightea
Glitter cupcakes & cookies in thema
Donuts
Candy bar inbegrepen
Beauty & Nails time
Hairflair
Makeup workshop
Diva party shoot met onze jurken
Luxe accessoires & hakken inbegrepen
Gevulde thema tasjes met verrassingen
TIKTOK & DISCO PARTY DELUXE € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids: € 27,50 p.p
Deluxe party tafel all inclusive
Helium ballonnen
Popstars , Tiktok, Disco thema
Party cocktails & Luxe high tea
TIKTOK Glitter cupcakes , TIKTOK koekjes
Donuts + kids box met snoep en popcorn
Makeup & opmaken
Nagels en haren pimpen , glitter tattoos
Accessoires, verkleden , hakken inbegrepen
Eigen outfits mag ook!
Glamour fotoshoot & Catwalk show / optreden
Disco , dansen, karaoke, videoclips maken
Goodiebags om mee naar huis te nemen

L.O.L SUPRISE PARTY BASIS € 250
DELUXE LOL PARTY € 350
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 27,50 per kind extra
LOL tafel
Helium ballonnen ( bij deluxe)
LOL fotohoek
Party cocktail
(Deluxe)high tea met lekkernijen
Glitter cupcakes, koekjes
Donuts ( bij Deluxe)
Kids box met popcorn en snoep
Beauty & Nails time
Makeup workshop
Glitter tattoos
Diva party shoot met onze jurken
Luxe accessoires & hakken inbegrepen
LOL tasjes met verrassingen ( Deluxe)
Digitale fotoservice
POPSTARS V.I.P PARTY / TIKTOK PARTY € 250
6 tot 10 kinderen
Vanaf 10 kids € 19,50 per kind extra
Party tafel all inclusive
Popstars , Tiktok, Disco thema
Party cocktails
Glitter cupcakes , koekjes
Kidsbox met snoep en popcorn
Makeup & opmaken
Nagels en haren pimpen
Accessoires, verkleden , hakken inbegrepen
Eigen outfits mag ook!
Glamour fotoshoot & Catwalk show / optreden
Disco , dansen, karaoke, videoclips maken
Verrassing om mee naar huis te nemen

BEAUTY SALON - ARRANGEMENTEN
Bekijk hier de arrangementen die geschikt zijn vanaf 2 personen.
Geschikt voor Moeder & Dochter , Oma & Kleinkind , BFF arrangementen , nichtjes , tantes etc.
Deze arrangementen zijn iedere dinsdag en donderdag te reserveren tussen 10:00 en 18:00 .
Op andere dagen op afspraak in overleg
FANCY GIRLS ARRANGEMENT € 75
Geschikt voor 2 personen
Duur: 1 uur
Vanaf 3e persoon: € 19,50 p.p

FANCY BEAUTY TIME ARRANGEMENT € 90
Arrangement voor 2 personen
Duur: 1,5 tot 2 uur
3e persoon: € 25 p.p

Welkoms drankje of thee
Gebruik van basjassen en glitter pantoffels
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup
Fotoshoot

FANCY GIRLS + HAIRFLAIR € 120
Geschikt voor 2 personen
Duur: 1,5 uur

Welkoms drankje
Thee met lekkernijen
Gebruik van basjassen en glitter pantoffels
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup
Fotoshoot
Goodiebag met verrassing
BEAUTY DELUXE + HIGH TEA € 150
Arrangement voor 2 personen
Duur: 2 uur
3e persoon: € 35 p.p

Welkoms drankje
Mini hightea lekkernijen
Gebruik van badjassen en glitter pantoffels
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup
Haren pimpen > krullen/stylen/vlechten naar keuze
Fotoshoot
Kleine verrassing

Welkoms drankje
Thee met lekkernijen
Gebruik van basjassen en glitter pantoffels
High tea met mini sandwiches naar keuze
Zoete aperitiefjes ( vers fruit optioneel)
Gezichtsbehandeling
Manicure / Nageltjes
Opmaken / Makeup
Hairflair/Hair styling
Fotoshoot
Goodiebag

EXTRA BIJ TE BOEKEN & LOSSE BEHANDELINGEN
DE VOLGENDE BEHANDELINGEN KUNNEN ER EXTRA BIJ OF
LOS GEBOEKT WORDEN

PRIJS PER PERSOON

Haren krullen/stylen/vlechten naar keuze ( incl. Gekeurde haarplukjes
, accessoires en haarglitters indien gewenst)

€ 15 p.p

Festival Makeup / Feest Makeup ( opgemaakt worden voor een
speciale gelegenheid of een tof feestje?)

€ 12,50 p.p

Nagels pimpen / mini manicure voor kids
Teentjes lakken
Glitter tattoo laten zetten extra

€ 10 p.p
€ 2 p,p. Extra
€ 2 p.p extra

Losse fotoshoot incl. Digitale fotoservice
Foto’s direct laten afdrukken

€ 15 p,p.
€ 2 per foto

ETEN OP LOKATIE ( OPTIONEEL)
€ 3,50 per persoon
Keuze uit:
Poffertjes
Pannenkoeken
Patatjes
Broodjes kip knakworst
Boterham met zoetigheid
€ 5 per persoon
Patatjes met snack naar keuze
Inclusief onbeperkt limonade
Sausjes ,appelmoes en benodigdheden
SWEETS & TAART

PRIJS
Toeslag: Eigen taart meebrengen

€ 7,50

Glitter taartje
Thema Fondant taartje
Medium - Thema Fondant taart hoog 1 laag
Taart 2 laags
Taart 3 laags met dummy
Taart 3 laags
Meer lagen

€ 21,50
€ 65
€ 85
€ 140
€ 155
€ 175
Op aanvraag

Cupcake
Mini cupcake
Mini Donuts
Thema Donuts
Thema koekjes
Oreo bonbon
Popcakes
Thema traktatie
Kids box traktatie

€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,25
€ 3,25
€ 1,50
€ 3,25
€ 2,50
€ 5,00

Extra opties

Prijzen

Springkussen klein
Springkussen medium

€ 60
€ 90

Waterpret in de tuin
( Alleen bij mooi weer)

€ 35

Mascotte naar keuze
Personeel inhuren

€ 45 per kostuum
€ 20 voor 15min

Meet & greet figurant naar
keuze 30 min
Bijv: prinses of superheld

€ 85

Kids hoek los huren
Met versiering/ decoratie en
ballonnen naar keuze

€ 25

Suikerspinnen draaien

€ 35

Achtergrond met thema naar
keuze

€ 25 per stuk

Witte backdrop
Gepersonaliseerde tekst

€ 200

Gepersonaliseerde banner

€ 125

Gepersonaliseerde vloer
banner

€ 100

Snoepkar met ballonnenboog

€ 80

Naam van de jarige op de
snoepkar

€ 35

Cijfer Helium ballon

€ 12,50 per stuk

Helium ballonnenpakket
15 stuks in thema kleuren

€ 25

Helium ballonnenpakket
Thema folieballonnen 4x
Helium ballonnen 8x

€ 45

Extra buﬀet tafel
Versierd & met tafelrok

€ 25

Extra tafel versierd voor de
volwassenen
Tafels dekken voor
volwassenen
incl. Bordjes
Bestek
Luxe champagne glas
Servet met ring

€ 15 per tafel
€ 3,50 per persoon

