
δΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 17.00-20.00 
CINERANCH 21.00

δΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.00-14.00 & 16.00-20.00
ΚαλλιτεχνικΗ Μαγειρικη  (ΣΥΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ) 17.00-19.00
"ΤEσσερις ΕποχEς" δραΜατοποιηΜΕνο παραΜΥΘΙ Με
ζωντανΗ παραδοσιακΗ ΜουσικΗ (gym) 19.00-20.00
CINERANCH 20.30
karaoke MASKE PARTY (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) 21.00

δΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.00-14.00 & 16.00-20.00
show απο ξυλοποδαρο & ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 12.00
εκπαιδευτικο προγραΜΜΑ BY ΤΡΟΦΟΥΠΟΛΗ (GYM) 11.00
καλλιτεχνικΗ Μαγειρικη  (ΣΥΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ) 12.00
ΠαρΑσταση Με ΜαριονΕτες (GYM) 18.00 
ΚΑΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ (ΚΟΙΛΑδΑ) 19.30 
CINERANCH 20.30
διαγωνισΜΟΣ ΣΤΟΛΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) 21.00

δΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.00-14.00 & 14.30-16.00
ΕργαστΗρι χαρταετου (ΣΥΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ) 11.00-14.00
bubble show & ξυλοποδαροσ (κοιλαδα) 12.00
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Κ. δΕΥΤΕΡΑ

ωραριο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 
 
 

πρωινο: 08.00-10.00
γευMA: 13.00-15.00
δειπνο: 20:00-22.00

• ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟ
• ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ
• ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
• RODEO
• αναρριχηση
• ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚωΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕωΝ
• facepainting 

04-07/03

THE RANCH ACTIVITIES : 
10.00–14.00 & 14.30–17.00

προγραΜΜΑ 



Στον χώρο μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με 
νοσηλευτικό προσωπικό όλο το 24ωρο
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη
Reception απέναντι από το saloon 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

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
Το check- out είναι έως τις 17.00
Παρακαλείσθε να μην πετάξετε χαρταετό σε κοντινή απόσταση
από τα άλογα καθώς τρομάζουν και δε θα μπορέσει να
πραγματοποιηθεί η βόλτα με το άλογο

Σε όλες τις δραστηριότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας  
Πραγματοποιείται διάλειμμα δραστηριοτήτων 14.00-14.30
Παρέχονται ποδήλατα προς ενοικίαση και τραμπολίνο με extra
χρέωση

Η δημιουργική απασχόληση & η προβολή cinema
πραγματοποιείται στο κτίριο του saloon. Η δημιουργική
απασχόληση είναι υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού
τις ώρες που αναγράφονται. Τις υπόλοιπες ώρες στο χώρο δεν
υπάρχει επίβλεψη
Η συνεδριακή αίθουσα εργαστηρίων βρίσκεται απέναντι από τη
μεγάλη πισίνα (θα πραγματοποιηθούν εκεί τα εργαστήρια
μαγειρικής & χαρταετού)
Η αίθουσα "GYM" που πραγματοποιούνται το show με μαριονέτες
και θεατρική παράσταση βρίσκεται κοντά στα άλογα

Λειτουργεί το εξωτερικό Bar (Self Service) με καφέδες,
αναψυκτικά και μικρογεύματα  και το εσωτερικό saloon  όλη την
ημέρα

Πληροφορίες:

         8.00- 23.00 : 2741093800 & 6979220366
         23.00- 8.00 : 6973435726

Δραστηριότητες:

Αίθουσες:

Bar / κυλικεία:

ενηΜερωση


