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Idėja

Si no pierdes la cabeza, no estás de fiesta! Kitaip tariant –
jei nepameti galvos, tai ne vakarėlis.

Pameskite galvas gimtadieninėje Latino Fiestoje pagal 
smagiausias Pietų Amerikos tradicijas. Pakvieskite savo
draugus į nepamirštamą, spalvingą bei kupiną juoko bei
linksmų veiklų šventę.

Ar lauke -20, ar dar tik pradėjo kaltis pavasariniai 
pumpurai, tegu Lotynų Amerikos ritmai uždega vidinę 
ugnelę bei pažadina Jūsų Ispanišką temperamentą! Olė!



Aprangos kodas

Mexico, Latino spalvos, 

Gėlės plaukuose, vėduoklės, sombrero….

Ispaniškas polėkis  ir judantys klubai.



Šventės vedėjai
Rosalinda ir Rodrigo

Profesionalūs aktoriai - nuotaikos kūrėjai, veiklų 
moderatoriai, pasižymintys išskirtiniais 
talentais, muzikalumu bei neaprėpiama 
energija pavers gimtadienį linksmu, 
humoristiniu, apipintu vaidybinėmis 
intermedijomis bei juokingomis situacijomis. 
Pasijausite lyg patekę į tikrą Telenovelę.



VEIKLOS



Kovos latino ritmu

Uždegsime ugnį šokių aikštelėje su 
kaitinančia šokių kovų programa! DJ pablo 
suks plokšteles, o svečiiai smagiai, linksmai 
varžysis dėl geriausių šokėjų titulų pagal 
pačius žinomiausius lotynų amerikos 
ritmus.



Limbo

Patikrinsime visų lankstumą rinkdami 
vakaro Limbo karalių! 



Pinjata!

Smagiausia bei iki ašarų linksma 
Meksikietiška tradicija, be kurios 
neapsieina nė vienas latino vakarėlis –
Pinjata! 



Spalvingos vaišės

Spalvos, kvapai, įvairovė… Buritos, 
quesadillas,  nachos, tacos bei kiti patys 
šviežiausi bei gardžiausi meksikietiški 
užkandžiai… Laimingi svečiai – sotūs 
svečiai!



Viva la margarita!

Visos šventės metu gaminsime bei 
degustuosime skirtingų skonių margaritas, 
o mums padės profesionalūs barmenai!



Teminiai žaidimai

Neįpareigojančią, laisvą bei spalvingą 
atmosferą kurs Jūsų pasirinkti žaidimai 
Lotynų Amerikos tematika:

Sombrero mėtymas, kokosų boulingas,
načo valgymo konkursas, ,,priklijuok asilui 
uodegą” ir kt….

Patikėkit, liūdna tikrai nebus, o įspūdžiai 
bei prisiminimai išliks dar ilgam!



Atkreipkite dėmesį į pačią renginio idėją. 

Jums netinkamas programos dalis, veiklas,  ar renginio detales galime 
pakeisti kitomis arba jų atsisakyti. Mes pasiruošę surasti jums maksimaliai 
priimtiną bendradarbiavimo variantą. Visi klausimai sprendžiami susitikimų 
metu.
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