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 Cafe niebko jest kawiarnią rodz-
inną znajdująca się w Muzeum Tech-
niki i Komunikacji w Szczecinie. 
Nasza przestrzeń jest dedykowa-
na głównie dzieciom. Do Waszej 
dyspozycji mamy 400 m� ciekawie 
zaaranżowanej przestrzeni, która 
dostarczy inspiracji do kreatywnych 
zabaw. Naszym letnim atutem 
jest słoneczny taras z trampoliną 
i klatką-boiskiem do piłkarskiego 
squash-a. Znajdziecie u nas również 
skandynawski domek oraz leżaki 
dla stroniących od wyczerpujących 

zabaw lub łaknących słońca.

Dla odwiedzających grup przygotow-
aliśmy specjalną ofertę obiadów i 
warsztatów, którymi można dopełnić 
zwiedzanie muzeum (które we wtorki 
można zwiedzać bezpłatnie do godz. 
15). W letnie miesiące mamy w ofercie 

również lody gałkowe.

Opiekunów grup zapraszamy 
na darmową kawę.

Niebko jest otwarte 
od wtorku do niedzieli 

od 11:oo — 19:oo.

Rezerwacji można dokonywać 
pod adresem: 

cafeniebko@gmail.com 
lub telefonicznie pod numerem 

telefonu: 502-201-384

 O nas



Obiadki dla grup





Lody i Gofry



Warsztaty



,,Ocean w butelce” – to propozycja 
warsztatów plastycznych z elementa-
mi podstaw fizyki. Dzieci z różnych 
materiałów własnoręcznie wykonują 
elementy o charakterze marynistycz-
nym, które ozdobią ich szalone 
oceany zamknięte bezpiecznie w 
butelce. Efekty pracy uwieczniamy na 
grupowym, pamiątkowym zdjęciu, a 
wykonane prace dzieci zabiorą ze 

sobą.

czas trwania: 45 min, 
cena 15 zł/ dziecko, wiek od 4 lat

maksymalna grupa 20 osób

Mobilne Warsztaty Kulinarne „Warzy-
wem Do Góry”, które prowadzi 
Kulinarny Rollercoaster. Podczas 
2 godzinnych warsztatów uczniow-
ie/przedszkolaki zapoznają się z 
tajnikami zdrowego odżywiania. 
Opowiadamy o dobrych manierach 
i przyborach kuchennych, a dzieci 
dowiadują się do czego one służą. 
Przy okazji wspólnie gotujemy 
wybrane wcześniej danie, a warsztaty 
kończymy wspólną degustacją przy-
gotowanej potrawy. Zapewniamy 

fartuszki i wszystkie materiały.

czas trwania: 120 min,
grupa do 15 osób — koszt 370zł

 każdy kolejny uczestnik:
 dopłata 25zł/dziecko

maksymalna grupa 20 osób

,,Warsztat śmieciowy — abece upcyk-
lingu” – to zajęcia edukacyjno - plas-
tyczne, mające na celu uświadomienie 
dzieciom możliwości dania drugiego 
życia rzeczom przeznaczonym na 
straty, zwiększenia ich atrakcyjności 
poprzez twórczą transformację. Z 
pomocą farb, kleju i prostych narzędzi 
dzieci zrobią to co podpowie im ich 
własna wyobraźnia — efekty bywają 
zaskakujące. Wykonane prace dzieci 

zabiorą ze sobą.

czas trwania: 1 godzina, 
cena 20 zł/ dziecko. 

wiek od 5 lat
maksymalna grupa 10 osób

,,Najpierw masa solna, potem rzeźba.” 
W dobie wszechogarniającej komput-
eryzacji, manualna zabawa masą plas-
tyczną często bywa niedoceniana, 
jest to jednak bardzo ważny element 
w rozwoju dziecka. Pod okiem prow-
adzącego, mali artyści przygotują 
samodzielnie masę solną. Dodając 
farby, materiały przyrodnicze i inne 
ozdobniki, stworzą wymyślone przez 
siebie dzieła, okazjonalne prezenty, 
bądź pamiątki dla najbliższych. Wyko-

nane prace dzieci zabiorą ze sobą.

czas trwania: 1 godzina, 
cena 20 zł/ dziecko. 

wiek od 4 lat
maksymalna grupa 15 osób
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Niebkowe Naleśniki

YELLO HUMMO   22 PLN 



PINKY DIAMOND   14 PLN 



GREEN EGG   16 PLN 
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Opiekunów grup 
zapraszamy na darmową kawę.

Niebko jest otwarte 
od wtorku do niedzieli 
od 11:oo — 19:oo.

Rezerwacji można 
dokonywać pod adresem: 
cafeniebko@gmail.com 
lub telefonicznie: 
502-201-384

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: 
www.cafeniebko.pl oraz FB: @cafeniebko


