Για 4h συνεχomενη χρονιa...
Το Σαββατοκύριακο 20-21 Νοεμβρίου, το Bricktivity event
επιστρέφει στο The Ranch!
Για μία ακόμα χρονιά έχουμε ετοιμάσει πρωτότυπες και διασκεδαστικές
δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, με δεκάδες χιλιάδες τουβλάκια κάτω
από την επίβλεψη έμπειρων συντονιστών.
Απελευθερώστε την φαντασία σας και
ξεκλειδώστε την δημιουργικότητα σας με τα αμέτρητα τουβλάκια!!!
Σε συνεργασία με την....

δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ THE RANCH
✓ Βόλτα με το άλογο
✓ Περιήγηση με το τρενάκι
✓ Τοξοβολία
✓ Αναρρίχηση
✓ Rodeo
✓ Χρήση γηπέδων

εργαστηρια
Τα εργαστήρια μας είναι:
- Εργαστήριο δημιουργικότητας Brick Wiz
- Εργαστήριο Six Bricks
- Κατασκευή αρχαίου ελληνικού ναού
- Διαγωνισμός Κατασκευής

* Απαιτείται κράτηση

δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ bricktivity για παιδια ανω των 4 ετων
• Ελεύθερο παιχνίδι με δεκάδες χιλιάδες τουβλάκια και ιδιαίτερα εξαρτήματα
(πλοία, βάρκες, ζώα, φυτά, ειδικές βάσεις κατασκευής, κλπ.)
• Δημιουργία TOWN με δρόμους, οχήματα και κατασκευές των συμμετεχόντων
• Κατασκευή custom μίνι φιγούρας από εκατοντάδες εξαρτήματα (κεφάλι,
σώματα, πόδια, μαλλιά, καπέλα, όπλα, εργαλεία)
• Βιβλία γεμάτα ιδέες με τουβλάκια
• Πρωτότυπες σπαζοκεφαλιές
• Κατασκευή σετ με οδηγίες για διάφορα επίπεδα δυσκολίας
• Το παιχνίδι της γυάλας
• Συμμετοχή σε εργαστήρια (δηλώσεις συμμετοχής πριν την άφιξη και για όσους
διανυκτερεύσουν στο event)

δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για παιδια κατω των 4 ετων
• Ειδικός χώρος για ελεύθερο παιχνίδι με τουβλάκια για παιδιά
μικρότερης ηλικίας
• Ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες με έμπειρο συντονιστή
• Ο πιο ψηλός πύργος του κόσμου
• Υιοθεσία ζώων
• Το πιο μακρύ φίδι
• Το κυνήγι των χρωμάτων
• Cinema

Παρασκευή:
Δείπνο :
Σαλάτες-Ορεκτικά: 2 σαλάτες, σουφλέ ζυμαρικών, σπανακόπιτα

menu

Κυρίως πιάτα: ρολό κοτόπουλο, σουτζουκάκια σμυρναίικα, mini burgers
Συνοδευτικά: πατάτες α λα κρεμ, ζυμαρικά με τοματίνια και βασιλικό, πατάτες τηγανιτές
Επιδόρπια: γλυκό, φρούτα
Σάββατο:
Πρωινό:
Kαφές φίλτρου, γάλα, σοκολατούχο γάλα, τσάι, χυμός πορτοκάλι, κέικ ανάμεικτο, κορν φλεικς κλασικά, κορν φλεικς σοκολατένια, ομελέτα, αυγά βραστά, αυγά
τηγανιτά, τηγανίτες, ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικα, κοκτέιλ, τυρί, βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, γιαούρτι, αποξηραμένα φρούτα, ψωμί,
φρυγανιές, φρούτα
Γεύμα:
Σαλάτες-Ορεκτικά: 2 σαλάτες, κρητικά ντακάκια, τυρόπιτα
Κυρίως πιάτα: μοσχαράκι κοκκινιστό, ψαρονέφρι με σάλτσα λεμονιού, σνίτσελ κοτόπουλου
Συνοδευτικά: ζυμαρικά με σάλτσα από πολύχρωμες πιπεριές, πατάτες φούρνου, ρύζι με λαχανικά
Επιδόρπια: φρούτα
Δείπνο BBQ:
Σαλάτες-Ορεκτικά: σαλάτα του καίσαρα, μακαρονοσαλάτα, χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι, τυροκαυτερή, μελιτζανοσαλάτα, ψητά λαχανικά
Κυρίως πιάτα: σουβλάκια χοιρινά, μπιφτεκάκια, λουκάνικα, παϊδάκια κοτόπουλου, hot dog
Συνοδευτικά: πατάτες baby με μπέικον, πατάτες τηγανιτές, πιτούλες
Επιδόρπια: φρούτα, γλυκό
Κυριακή:
Πρωινό:
Kαφές φίλτρου, γάλα, σοκολατούχο γάλα, τσάι, χυμός πορτοκάλι, κέικ ανάμεικτο, κορν φλεικς κλασικά, κορν φλεικς σοκολατένια, ομελέτα, αυγά βραστά, αυγά
τηγανιτά, τηγανίτες, ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικα, κοκτέιλ, τυρί, βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, γιαούρτι, αποξηραμένα φρούτα, ψωμί,
φρυγανιές, φρούτα
Γεύμα:
Σαλάτες-Ορεκτικά: 2 σαλάτες, κολοκυθόπιτα, ποικιλία τυριών
Κυρίως πιάτα: φιλέτο κοτόπουλο κοκκινιστό, λαιμός χοιρινός με σάλτσα bbq, παστίτσιο
Συνοδευτικά: πατάτες φούρνου, λαχανικά γκραντινέ, κριθαράκι κοκκινιστό
Επιδόρπια: μους σοκολάτας, φρούτα

δΙΑΜΟΝΗ

Διανυκτερεύστε στα ζεστά & ξύλινα δωμάτια!
Υπάρχει η δυνατότητα παροχής παρκοκρέβατου αρκεί να μας το ζητήσετε!

κοστοσ
διαΜονησ
Διαμονή 20/11 - 21/11
(Από Σάββατο πρωί ως Κυριακή)
Ανά άτομο σε δωμάτιο:
Ενήλικας σε:
Δίκλινο: 90€
Τρίκλινο: 80€
Τετράκλινο:70€
Ανά παιδί: 60€

Διαμονή 19/11 - 21/11
(Από Παρασκευή απόγευμα ως Κυριακή)
Ανά άτομο σε δωμάτιο:
Eνήλικας σε:
Δίκλινο: 110€
Τρίκλινο: 100€
Τετράκλινο: 90€
Ανά παιδί: 80€

κοστοσ
ΜονοηΜερησ
Ανά άτομο
Χωρίς γεύμα 8€
Με γεύμα 17€
*Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών
Για το γεύμα
απαιτείται
κράτηση!

δεν υπάρχει χρέωση

ασφαλεια & οργανωση
Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ισχύουν από
τις 6/11/21 για την είσοδο στον χώρο μας ισχύουν τα παρακάτω:
• Για την γενική είσοδο στους ανοιχτούς μας χώρους είναι απαραίτητη η επίδειξη εβδομαδιαίου
τεστ αντιγόνου (PCR ή rapid test) από τους επισκέπτες μας(18 ετών και άνω), με εξαίρεση όσους
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Οι επισκέπτες μας έως
και 17 ετών αρκεί να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test. Παιδιά μέχρι
και 4 ετών απαλλάσσονται από τα τεστ για covid19.
• Για την κράτηση με φαγητό στο κλειστό εστιατόριο μπορούν να εισέλθουν, μόνο άτομα που
έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ενώ για τα ανήλικα τέκνα που
συνοδεύουν (έως 17 ετών) απαιτείται: αρνητικό αποτέλεσμα self test (24 ωρών).
• Για την κράτηση με φαγητό στο ανοιχτό εστιατόριο μπορούν να εισέλθουν, εκτός από τα άτομα
που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, και τα άτομα με 48ωρο
αρνητικό rapid test ενώ για τα ανήλικα τέκνα που συνοδεύουν (έως 17 ετών) απαιτείται
αρνητικό αποτέλεσμα self test (24 ωρών).
• Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη στους ανοιχτούς χώρους όπου δεν τηρούνται οι αποστάσεις,
ενώ σε οποιονδήποτε κλειστό χώρο είναι υποχρεωτική.
• Για την είσοδο στον χώρο μας θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κάποιο έγγραφο
ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα)
Λεπτομέρειες : www.ranch.gr

σασ περιΜενουΜΕ

LEGO is a trademark of the LEGO
Group, which does not sponsor,
authorize or endorse this event
and its services

