Todo dia e dia de festa
Fazer festa todo mundo gosta. E
onde fazer a festa e que muitas vezes
paira a duvida. E para isso que existem lugares como o Buffet Le com Cre
inaugurado em 1995, pelos irmaos
Celio, Ruy e Nayda Eleuterio. "E um
espaco para festas voltado para o publico infantil e escolhemos o Sumare
pela facilidade de acesso, diz Nayda.
As festas infantis sao comuns por
aqui, mas nao raro, acontecem aniversario, casamentos, batizados e outros
eventos mais voltado para os adultos.
A estrutura de lazer do Le com Cre
e variada e conta com uma serie de brinquedos e atracoes para todas as idades.
O Brinquedao, logo na entrada, tern
escorregador, tuneis e uma piscina de
bolinhas. Alem dele, ha varios brinquedos eletronicos, pequena parede de escalada, cama elastica e muito mais para
divertir os pequenos convidados.
Alem do lazer, dispoe de mesa de
luz e som, teve e telao para projecoes
e estrutura completa de cozinha e bar
no proprio local. Tern salao com mesas e cadeiras e bar anexo. Uma equipe
treinada para acompanhar as criancas

Muitos brinuedospara todos

A entrada do Brinquedao
nos brinquedos permite aos adultos
aproveitar a festa, sem preocupa^oes.
Na parte de alimentos e bebidas, o bufe oferece dois tipos de cardapio. Um com 17 itens de salgados
e 7 itens de doces, e outro com 25 e
12 itens respectivamente.
A decoragao e outro item importante de uma festa. Eles tern parceria
com uma empresa especializada. Atualmente, BenlO, futebol e o mago Harry Potter sao os temas preferidos pelos
garotos. As meninas menores ainda
preferem as princesas, e as maiores
pedem o cantor Justin Bieber.
Com mais de 3 mil festas realizadas ate agora, segundo avalia Nayda,
sua satisfacao e ver que "aniversariantes, familias e amigos ao final da festa
demonstrarem que ficaram satisfeitos
e se divertiram naquelas 4 horas que
durou a festa". (GA)
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