
31/12

• δΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16.00-20.00

• CINERANCH 20.30 αιθουσα διπλα στο saloon

01/01

• δΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙδΙΑ ΕωΣ 7 ΕΤωΝ

10.30-14.00 & 16.00-20.00 

• latin dancing για mαmαδεσ & mπαmπαδεσ 18.00 gym

• κουκλοθεατρο 19.00 κλειστο γηπεδο mπασκετ

• cineranch 20.30 αιθουσα διπλα στο saloon

02/01

• δΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.30-14.00 & 14.30-17.00

• πεζοπορια στο βουνο 11.00  εναρξη εξω απο το saloon

• SHOW ΑΠΟ ΞΥΛΟΠΟδΑΡΟ 11.00-14.00 κοιλαδα

31/12-02/01

new year's eve

• ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ - γραmmα στον αη βασιλη

• ΣΠΙΤΑΚΙ ΞωΤΙΚωΝ - facepainting

• ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟ

• ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ

• ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

• αναρριχηση

• RODEO

• ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚωΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣεωΝ

(παροχή αθλητικού υλικού από τη reception)

the ranch activities

10.30–14.00 & 14.30–17.00



• Στον χώρο μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με 
ιατρό όλο το 24ωρο

• Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη 
Reception απέναντι από το saloon 

• Τηλέφωνα επικοινωνίας :
8.00- 23.00 : 2741093800 & 6979220366
23.00- 8.00 : 6973435726

• ΑΙΘΟΥΣΕΣ:
• Η δημιουργική απασχόληση πραγματοποιείται στο κτίριο του 

saloon υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού τις ώρες 
που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες ώρες στο χώρο δεν υπάρχει 
επίβλεψη. Απαγορεύεται η παραμονή των συνοδών στην 
αίθουσα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Απευθύνεται σε 
παιδιά έως 7 ετών.

• Η αίθουσα "GYM" που πραγματοποιούνται ο χορός  βρίσκεται 
κοντά στα άλογα

• Υπενθυμίζουμε οτι δεν επιτρέπεται η είσοδος στους κλειστούς 
χώρους (εστιατόριο, saloon, αίθουσες απασχόλησης) σε ενήλικα 
άτομα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης

• Στις δραστηριότητες του "The Ranch" τηρείται σειρά 
προτεραιότητας 

• Πραγματοποιείται διάλειμμα δραστηριοτήτων 14.00-14.30
• Παρέχονται ποδήλατα προς ενοικίαση και τραμπολίνο με extra 

χρέωση
• Το check- out είναι έως τις 17.00
• Λειτουργεί το εξωτερικό Bar (Self Service) με καφέδες, 

αναψυκτικά και μικρογεύματα όλη την ημέρα και το εσωτερικό 
saloon από τις 18.00 και έπειτα

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς 
& εξωτερικούς χώρους

ωραριο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

πρωινο: 08.00-10.00

γευMα: 13.00-15.00

δειπνο: 20.00-22.30


