
Σχεδιάστε το 
παιδικό Party
των ονείρων 

σας !!!



Party στο 
«The Ranch»
σημαίνει:

✓ Βόλτα με το άλογο
✓ Βόλτα με το τρενάκι

✓ Τοξοβολία
✓ Αθλητικές δραστηριότητες

✓ Παιδική χαρά





Κόστος ανά άτομο
14,00 €  οι Ενήλικες
12,00 €  τα Παιδιά

ΜΕΝΟΥ : 
Σαλάτα πράσινη, κοτομπουκιές, 
κεφτεδάκια, πατάτες τηγανιτές, 

πένες με σάλτσα, φρούτο

Προσφορά για 
Παιδικό Πάρτυ 1



Κόστος ανά άτομο
16,00 €  οι Ενήλικες
14,00 €  τα Παιδιά

ΜΕΝΟΥ : 

Σαλάτα πράσινη, σαλάτα χωριάτικη, 
μακαρονοσαλάτα, πίτσα, 

κοτομπουκιές, κεφτεδάκια, πατάτες 
τηγανιτές, πένες με σάλτσα, φρούτα
(+ ατομικό χυμό, αναψυκτικό, κρασί 

για ενήλικες)

Προσφορά για 
Παιδικό Πάρτυ 2



Extra χρεώσεις:

Απασχόληση με ψυχαγωγό στα 50,00€ 
για 4 ώρες

(ομαδικά παιχνίδια, φύλαξη, περιήγηση 
στις εγκαταστάσεις)

Face painting με έξτρα κόστος 50,00€

O στολισμός δεν συμπεριλαμβάνεται 
στην προσφορά



Ασφάλεια & Οργάνωση

• Τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας & πλήρης 
εναρμόνιση με τις εκάστοτε κυβερνητικές οδηγίες κατά του 
Covid-19, εφαρμόζοντας όλα τα προληπτικά και προστατευτικά 
μέτρα με ευλάβεια, προς διασφάλιση της υγείας πελατών και 
εργαζομένων

• Ανοιχτοί χώροι για όλες τις δραστηριότητες
• Ιατρείο και αναρρωτήριο με νοσηλευτικό προσωπικό
• Κλειστοί περιφραγμένοι χώροι, εγγυήσεις & πιστοποιήσεις 

ασφάλειας
• Πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
• 24ωρη φύλαξη, σχολαστική καθαριότητα χώρων υγιεινής & 

εστίασης, αυστηροί κανόνες υγιεινής στους χώρους 
αποθήκευσης & προετοιμασίας φαγητού

Λεπτομέρειες θα αναρτώνται στo www.ranch.gr

http://www.ranch.gr/


Σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid19

• Για την ημερήσια επίσκεψη στις ανοικτές αθλητικές-ψυχαγωγικές 
εγκαταστάσεις δεν απαιτείται η διενέργεια προληπτικού  ελέγχου 
για Covid -19 με test για μεμονωμένους ή οικογένειες , με εξαίρεση 
τις πολυμελείς ομάδες (group) όπου η είσοδος επιτρέπεται μόνο με 
πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή πιστοποιητικό (6μήνου) 
νόσησης ή επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος  τεστ αντιγόνου 
(rapid test) 24 έως 48 ωρών. Για τα παιδιά 4-11 ετών αρκεί 
αρνητικό αποτέλεσμα self  test 24 ωρών. 

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους κλειστούς χώρους (εστιατόριο, 
saloon κτλ.) σε ενήλικα άτομα ή παιδιά που δεν διαθέτουν 
πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή πιστοποιητικό (6μήνου) 
νόσησης. Μόνο για τα παιδιά 4-11 ετών αρκεί αρνητικό 
αποτέλεσμα self test 24 ωρών και για τα παιδιά από 12 ετών και 
άνω απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ωρών.



Σοφικό Κορινθίας
Τ. 2741093800
F. 2741093679

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ακτή Μιαούλη 5, Πειραιάς

Τ. 2104100121
F. 2104100123

Ε. info@ranch.gr
S. www.ranch.gr

https://www.facebook.com/theRanchSA
https://www.instagram.com/instaranch/
https://www.youtube.com/user/TheRanchSA

