
Välkommen på  
Bee-botkalas på 

Visualiseringscenter C!

Fyller                år

Tid

Datum

Osa senast till

Obs! Meddela om eventuella allergier.

Under kalaset får barnen testa sekvensstyrda små 
robotar och programmera dem för att lösa centrets 
kluriga labyrint, uppleva ett filmäventyr i den 
mäktiga Domen och kalasa vid ett uppdukat  
kalasbord med mat och saft i restaurangen! 

Vill du som förälder följa med på äventyret är det 
välkommet till ett självkostnadspris på 115 kr.  
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