
ΠΡΩΙΝΟ:  8.00 - 10.00
ΓΕΥΜΑ:  13.00 - 15.00
ΔΕΙΠΝΟ: 19.30- 21.30

ωραριο εστιατοριου

 

Τοξοβολία 
Αναρρίχηση 
Βόλτα με το άλογο
Περιήγηση με το τρενάκι
Rodeo
Xρήση αθλητικών
εγκαταστάσεων & παροχή
αθλητικού υλικού από τη
reception

10.00-14.00 & 14.30-17.00 

διαλειµµα

δραστηριοτητων

14.00-14.30

κυριακη 12.00

Παρουσίαση νέου
ταξιδιωτικού οδηγού για
παιδιά της Αλεξίου  Σοφίας
από τις Εκδόσεις
Ψυχογιός στο Saloon

Για παιδιά εως 4 ετών στη συνεδριακή
αίθουσα της τραπεζαρίας
Για παιδιά από 4 ετών & άνω στο
κλειστό γήπεδο μπάσκετ

Παρασκευη: 18.00-20.00
σαββατο: 11.00-14.00 & 16.30-20.00
κυριακη: 10.30-15.00 

δραστηριοτητεσ the
ranch

Eλευθερο  παιχνιδI 
Με τουβλΑκια 

παρασκευη/σαββατο 21.00

Cine ranch τη συνεδριακή αίθουσα
 της τραπεζαρίας



Όσον αφορά τα εργαστήρια: 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους κλειστούς χώρους (εστιατόριο, saloon, αίθουσες ελεύθερου
παιχνιδιού) σε ενήλικα άτομα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή
πιστοποιητικό (6μήνου) νόσησης
Στις δραστηριότητες του "The Ranch" τηρείται σειρά προτεραιότητας 
Παρέχονται ποδήλατα προς ενοικίαση και τραμπολίνο με extra χρέωση
Το check- out είναι έως τις 17.00
Πραγματοποιείται διάλειμμα δραστηριοτήτων 14.00-14.30
Λειτουργεί το εξωτερικό Bar (Self Service) με καφέδες, αναψυκτικά και μικρογεύματα όλη την
ημέρα και το εσωτερικό saloon από τις 18.00 και έπειτα

-Mπορεί κάποιος να πάρει μέρος εφόσον έχει ήδη κάνει κράτηση 
-Όσοι έχουν κάνει κράτηση για τα εργαστήρια θα ενημερωθούν από τη reception για την ακριβή
ώρα & Θα παραλάβουν ένα κουπόνι για κάθε εργαστήρι  που έχουν ήδη δηλώσει
-Είναι ομαδικά και για να διεξαχθούν θα πρέπει να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των
παιδιών

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

 
Aίθουσα συνεδριάσεων: Παιδιά έως 4 ετών

Κλειστό γήπεδο μπάσκετ: Παιδιά από 4 ετών & άνω
Εργαστήρια: Aίθουσα εργαστηρίων με κρατήσεις στην αίθουσα κοντά στα άλογα

Στο χώρο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με νοσηλευτικό προσωπικό όλο το 24ωρο
Τηλέφωνα επικοινωνίας :  

     8.00- 23.00 : 2741093800 & 6979220366
     23.00- 8.00 : 6970970368

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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


