
21.00 
22.00 σΥΖΗΤΗΣΗ 

19/11 At night…

Βόλτα με το άλογο
Τοξοβολία
Αναρρίχηση 
Περιήγηση με το τρενάκι
Rodeo 
Χρήση αθλητικών
εγκαταστάσεων

ΠΡΩΙΝΟ:  8.00 - 10.00
ΓΕΥΜΑ:  13.00 - 14.30
ΔΕΙΠΝΟ: 20.00 - 21.30

ωραριο εστιατοριου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
THE RANCH 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
bricktivity

σαββατο 11.00-15.00 & 16.00-20.00
κυριακη 11.00-15.00 & 15.30- 17.00

διαλειµµα
δραστηριοτητων

15.00-15.30

σαββατο & κυριακη 
10.30-15.00 & 15.30-17.00

19-20/11
bricktivity event

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

Eλευθερο  παιχνιδI Με τουβλΑκια 

Για παιδιά εως 4 ετών στην αίθουσα της τραπεζαρίας1.
   2. Για παιδιά από 4 ετών & άνω στην αίθουσα της
δημιουργικής απασχόλησης

εργαστηρια: απαιτειται κρατηση-
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ RECEPTION
κατα την αφιξη σασ

 Εργαστήριο δημιουργικότητας Brickwiz 1.
Ηλικίες: 6 ετών και άνω – Συνεδριακή Αίθουσα απέναντι
από την πισίνα
  2. Δραστηριότητες Six Bricks 
Ηλικίες:  4 ετών & άνω - Αίθουσα "GYM"
  3. Αρχαίος Ελληνικός Ναός 
Ηλικίες: από 8 και άνω - Συνεδριακή Αίθουσα απέναντι
από την πισίνα

By 

By 
Activity 1 "Φθινοπωρινά πρωτοβρόχια" 1.

Κατηγορία: Πειράματα - Ηλικίες: 5-8 - Μικρό Saloon
   2. Activity 2 Άλογα της Καμάργκ" 
Κατηγορία: STEAM κατασκευή - Ηλικίες: 5-12 -Μικρό Saloon

CINE RANCH

ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΑ
ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ"  ME TON K. ΑΖΑΡΙΑΔΗ
ΣΤΕΦΑΝΟ



ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Οι αίθουσες με το ελεύθερο παιχνίδι & οι αίθουσες των εργαστηρίων
θα είναι υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού μόνο τις ώρες
που θα αναγράφονται στο πρόγραμμα που θα παραλάβετε. Τις
υπόλοιπες ώρες οι χώροι θα είναι κλειστοί
Στην άφιξή σας θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή των παιδιών σας
στα εργαστήρια και θα σας δοθεί ένα κουπόνι για κάθε εργαστήρι. Σας
ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα την ώρα
άφιξής σας. Τα εργαστήρια είναι προαιρετικά, συγκεκριμένη ώρα, είναι
ομαδικά και για να διεξαχθούν θα πρέπει να συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός των παιδιών. Η είσοδος στα εργαστήρια δεν
επιτρέπεται στους ενήλικες. Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και
υλοποιούνται από την ομάδα του οργανισμού Brickwiz & Robokoon
και θα είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα ηλικιών
Θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός κατασκευής με τουβλάκια με
έπαθλα πρωτοτυπίας
Στις δραστηριότητες του "The Ranch" τηρείται σειρά προτεραιότητας 
Παρέχονται ποδήλατα προς ενοικίαση & bungee τραμπολίνο με extra
χρέωση από 5 € έως 15€ στο χώρο της εκλησίας
Το check- out την Κυριακή είναι έως τις 16.00
Στο χώρο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο 
Τηλέφωνα επικοινωνίας :  8.00- 23.00 : 2741093800 & 6979220366

& 23.00- 8.00 : 6973435726

Ελεύθερο παιχνίδι για παιδιά έως 4 ετών: Aίθουσα δημιουργικής
απασχόλησης δίπλα στο saloon
Ελεύθερο παιχνίδι για παιδιά από 4 ετών & άνω: Αίθουσα εστιατορίου
Εργαστήρια by Brickwiz: Συνεδριακή Aίθουσα απέναντι απο την
πισίνα & GYM
Εργαστήρια by Robokoon: Μικρό Saloon

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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


