
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
15,00 €

ΜΕΝΟΥ : 

Σαλάτα πράσινη, σνίτσελ κοτόπουλου, κεφτεδάκια, 
πατάτες τηγανιτές, πένες με σάλτσα, φρούτο

Τι περιλαμβάνει το κόστος:
 Τις δραστηριότητες (βόλτα με το άλογο, περιήγηση με το 

τρενάκι, τοξοβολία,  χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων)
 Το παραπάνω γεύμα σε μπουφέ

Ελάχιστος αριθμός ατόμων για τον μπουφέ τα 25 άτομα

Προσφορά για 
Παιδικό Πάρτυ 1



Κόστος ανά άτομο
17,00 €

ΜΕΝΟΥ : 
Σαλάτα πράσινη, σαλάτα χωριάτικη, τυρόπιτα, σνίτσελ 

κοτόπουλου, μπιφτέκια, πατάτες τηγανιτές, ζυμαρικά με κιμά, 
φρούτα

(+ ατομικό χυμό, αναψυκτικό, κρασί για ενήλικες)

Προσφορά για 
Παιδικό Πάρτυ 2

Τι περιλαμβάνει το κόστος:
 Τις δραστηριότητες (βόλτα με το άλογο, περιήγηση με το 

τρενάκι, τοξοβολία,  χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων)
 Το παραπάνω γεύμα σε μπουφέ

Ελάχιστος αριθμός ατόμων για τον μπουφέ τα 25 άτομα



Extra χρεώσεις:

Απασχόληση με ψυχαγωγό στα 60,00€ για 4 ώρες
(ομαδικά παιχνίδια, φύλαξη, περιήγηση στις 
εγκαταστάσεις)

Face painting με έξτρα κόστος 50,00€ για 4 ώρες

O στολισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά

Ενοικίαση ποδηλάτων και το bungee τραμπολίνο με 
extra χρέωση από 5€-15



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/


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

