
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10

Δημιουργική απασχόληση 
(Αίθουσα δίπλα στο saloon)

18.00-19.30

Καραόκε πάρτυ (saloon)
Cine Ranch (Αίθουσα δίπλα στο saloon)

21.00

προγραµµα
δραστηριοτητων

Παράσταση Μαριονέτας 
(Αίθουσα δίπλα στο saloon)

19.30

ΩΡΑΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΔΕΙΠΝΟ: 19.30-21.30



10.00-17.00 

σαββατο 22/10

Τοξοβολία 
Αναρρίχηση 
Βόλτα με το άλογο
Περιήγηση με το τρενάκι
Rodeo
Facepainting 
Χρήση γηπέδων & παροχή
αθλητικού υλικού από τη
reception

15.00-17.00 

Σπιτάκι του Τρόμου

Δημιουργική απασχόληση

17.00-20.00

Cine Ranch

21.00

προγραµµα
δραστηριοτητων

19.30
Παράσταση Μάγου

11.00-14.00

Εργαστήρι καλλιτεχνικής
μαγειρικής (Συν. αίθουσα)

11.00-14.00

Εργαστήρι κατασκευών
Halloween (Κοιλάδα)

Halloween Party

21.30

διαλειµµα
δραστηριοτητων

15.00-15.30

ΩΡΑΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 

πρωινο: 8.00-10.00
γευµα: 13.00-15.00
δειπνο: 19.30-21.30



10.00-17.00 

κυριακη 23/10

Τοξοβολία 
Αναρρίχηση 
Βόλτα με το άλογο
Περιήγηση με το τρενάκι
Rodeo
Facepainting 
Χρήση γηπέδων & παροχή
αθλητικού υλικού από τη
reception

15.00-17.00 

Σπιτάκι του Τρόμου

προγραµµα δραστηριοτητων

11.00-14.00

11.00-15.00

Εργαστήρι καλλιτεχνικής
μαγειρικής (Συν. Αίθουσα)

ΩΡΑΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΡΩΙΝΟ: 8.00-10.00
ΓΕΥΜΑ: 13.00-15.00

Δημιουργική απασχόληση

Show από Ξυλοπόδαρο

διαλειµµα
δραστηριοτητων

15.00-15.30

11.00-14.00



χρησιµεσ πληροφορεσ

Στις δραστηριότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας 
Παρέχονται στο χώρο ποδήλατα προς ενοικίαση και τραμπολίνο με extra
χρέωση
Πραγματοποιείται διάλειμμα δραστηριοτήτων 15.00-15.30
Παρέχεται αθλητικό υλικό στη reception 
Στο Σπιτάκι του τρόμου, για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, είναι
απαραίτητη η συνοδεία τους από ενήλικα 

Λειτουργεί το εξωτερικό Bar (Self Service) με καφέδες, αναψυκτικά και
μικρογεύματα (11.00-17.00)
Λειτουργεί το εσωτερικό saloon όλη την ημέρα

Η είσοδος των παιδιών στον κλειστό χώρο της τραπεζαρίας θα
επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενήλικα
Ωράριο εστιατορίου: 

H δημιουργική απασχόληση βρίσκεται στην αίθουσα δίπλα στο saloon, θα
είναι υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού μόνο τις ώρες που θα
αναγράφονται στο πρόγραμμα. 
Τις υπόλοιπες ώρες στο χώρο δεν υπάρχει επίβλεψη και η είσοδος στο
χώρο είναι με ευθύνη των γονέων/ κηδεμόνων.

• Το check in είναι από τις 16.00 και έπειτα
• Το check- out είναι την Κυριακή έως τις 16.00
• Τηλέφωνα επικοινωνίας: 8.00 - 23.00 : 2741093800 & 6979220366 & 23.00-
8.00 : 6973435726
• Στο χώρο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο με νοσηλευτικό
προσωπικό όλο το 24ωρο

• Σχετικά με τις δραστηριότητες του "The Ranch":

Bar / κυλικεία 

• Εστιατόριο
Λειτουργεί εσωτερικό εστιατόριο με μπουφέ σε συγκεκριμένα ωράρια, δεν
πραγματοποιείται κάποια κράτηση σε συγκεκριμένα τραπέζια και η είσοδος
γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα εκείνης της στιγμής

ΠΡΩΙΝΟ: 8.00 - 10.00, ΓΕΥΜΑ: 13.00 – 15.00, ΔΕΙΠΝΟ: 19.30- 21.30
Παιδότοπος


