
zure ezkontza 

Lerro hauek irakurtzen ari bazara, toki berezi baten bila ariko zara, 
toki lasai, bukoliko baten bila zure Ezkontza ospatzeko; orain dela gutxi 

zaharberritu dugu PetriKafe, eta hura da bila zenbiltzan lekua.
Utz gaitzazu zu maitemintzen eta ezkondu gurekin ;)

Petrikafen



PetriKafe orain dela gutxi berritutako lokala da; zenbait gune ditu, eta bateratu egin daitezke, jende kopurura egokitzeko. Planoan, ikus daiteke eremuak nola komunikatzen diren elkarrekin. Lagun kopuruaren eta jardueraren 
arabera, eremu batzuk edo beste batzuk presta daitezke. Hona hemen gune bakoitzaren azalera:

1 EREMUA: 
75 - 95 lagun kopurua zutik
50 - 70 lagun kopurua eserita

2 EREMUA: 
57 - 80 lagun kopurua zutik
38 - 60 lagun kopurua eserita

1 + 2 EREMUA: 
150 - 190 lagun kopurua zutik
90 - 130 lagun kopurua eserita

2 + 3 EREMUA:
250 - 290 lagun kopurua zutik
150 - 190 lagun kopurua eserita

edukiera

Tokirik lasaiena; zurezko bankuak ditu, eta estali egin 
daiteke eguraldiak hala eskatzen badu.

DJ propioarekin. Haurrentzako eta 
helduentzako karaokea. (1. eremua)

Besaulkiak eta mahai modernoak dituena
Aldeetako hormak beirazkoak dira. (3. eremua)

Sarrera nagusia, barraren alderdia. (2. eremua).

terraza

dantza eta diskoteka gunea

alderdirik argitsuena 
eta pinpirinena

taberna

Lokala eta haren guneak

1 EREMUA 75 m2

2 EREMUA 57 m2

3 EREMUA  132 m2

1 + 2 EREMUA 102 m2

2 + 3 EREMUA 189 m2

LOKAL GUZTIA 234 m2

EREMUAK



- DJ-a

- HAUR ANIMATZAILEA

- KARAOKEA (HAURRENTZAT ETA HELDUENTZAT)

- CANDYBAR (MAHAI GOZOAK)

- AFALONDOKO OTORDUA

- DOAKO BARRARAKO ESKUMUTURREKOAK EDO KONTSUMIZIO TXARTELAK

- SAGARDOTEGIKO MENUA

- TAXI ETA MIKROBUS ZERBITZUA

Beste zerbitzu batzuk Eskaintzen dugu
Petrikafen, DJ propioa, 
animatzaileak eta beste 
zerbitzu batzuk ditugu, 
baina, nahiago baduzu, 
ekar ditzakezu zeureak.



PetriKafe Astigarragan dago, eta sarbide erraza du Donostiatik GI-131 errepidea hartuta.
Erraz sartzen da Donostiatik, hiriko autobusak lokaletik 10 minutura baitaude.
Horrez gain, PetriKafek aparkaleku zabala du, eta taxi eta mikrobus zerbitzua.

Ekitaldi aretoen alokairuaz gehiago jakin nahi baduzue, jar zaitezkete harremanetan posta elektronikoz edo 
telefonoz. Hitzordua ere eska dezakezue lokala ikusteko eta eskura dituzuen gainerako hautabideak azaltzeko: 
catering-a, mahai gozoak, animazioa... Zuen zain gaude! 

ARDURADUNA
Amaia Otaño

HARREMANETARAKO 
TELEFONOA
689 417 807

HELBIDE ELEKTRONIKOA
petrikafe@petritegi.com

Kokalekua Harremanetarako




