
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 16.00-19.30 αιθουσα διπλα στο saloon
παρασταση απο µαριονετεσ 19.30 αιθουσα διπλα στο saloon
CINERANCH 20.30 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.30-14.00 & 16.00-19.00
καλλιτεχνικη µαγειρικη 1100-14.00 ΣΥΝ. αιθουσα ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
Christmas educational program by trofoupoli 14.00 αιθουσα διπλα στο
saloon
διαδραστικη αφηγηση & ζωγραφικη του βιβλιου "θελω να κοιµοµαστε για
παντα αγκαλια" απο την εφη αργυροπουλου 15.00 αιθουσα διπλα στο saloon
εργαστηρι ροµποτικησ πρωι & απογευµα (δηλωσεισ στη reception) gym
κουκλοθεατρο: "χριστουγεννα στο δασοσ" 19.00 αιθουσα διπλα στο saloon
Christmas cocktails party µικρο saloon 18.00-20.00
CINERANCH 20.30 αιθουσα διπλα στο saloon
christmas party 21.30 εστιατοριο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.30-14.00 & 15.00-19.00 
πεζοπορια στο βουνο 11.30  εναρξη εξω απο το saloon
bubbles SHOW 12.00 κοιλαδα
εργαστηρι ροµποτικησ πρωι & απογευµα (δηλωσεισ στη reception) gym
καλλιτεχνικη µαγειρικη 1100-14.00 ΣΥΝ. αιθουσα ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
παρασταση: Μια χριστουγεννιατικη νυχτα στην κουζινα 19.00 αιθουσα διπλα
στο saloon
cineranch 20.30 αιθουσα διπλα στο saloon
live music koniak αλεξανδρα 21.30 saloon

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.30-15.00 & 15.30-17.00
6th SANTA THE 'RUN'ch enaρξη 11.00 (κοκκινα σκουφια & αθλητικα!) κοιλαδα
απονοµεσ santa the "run"ch στην κοιλαδα  
καλλιτεχνικη µαγειρικη 12.00-15.00 συν. αιθουσα ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ
SHOW ΑΠΟ ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟ 11.00-14.00 κοιλαδα
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23-26/12
χριστουγεννιατικεσ δρασεισ ανα ηµερα

• ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ - γραµµα στον αη βασιλη & FACEPAINTING
• ΣΠΙΤΑΚΙ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
• 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

CHRISTMAS EVENT
23-26/12



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

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
και η είσοδος στο χώρο είναι με ευθύνη των γονέων/ κηδεμόνων.
Η συνεδριακή αίθουσα που πραγματοποιείται η καλλιτεχνική
μαγειρική βρίσκεται απέναντι από τη μεγάλη πισίνα
Η αίθουσα "GYM" που πραγματοποιούνται τα εργαστήρια
βρίσκεται κοντά στα άλογα

Σχετικά  με το εργαστήρι ρομποτικής: δηλώσεις συμμετοχής &
παραλαβή κουπονιού από τη reception. Είναι ομαδικό και για να
διεξαχθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των
παιδιών
Για το santa the "RUN"ch απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής
στη reception, μην ξεχάσετε τα κόκκινα σκουφάκια σας!
Σχετικά με τις δραστηριότητες:
Στις δραστηριότητες του "The Ranch" τηρείται σειρά
προτεραιότητας 
Πραγματοποιείται διάλειμμα δραστηριοτήτων 15.00-15.30
Παρέχονται ποδήλατα προς ενοικίαση και τραμπολίνο με extra
χρέωση
Παρέχεται αθλητικό υλικό στη reception 
Το check- out είναι έως τις 16.00
Λειτουργεί  Bar (Self Service) με καφέδες, αναψυκτικά και
μικρογεύματα όλη την ημέρα 
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

                                                        23.00- 8.00 : 6973435726

1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.

ωραριο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

πρωινο: 08.00-10.00
γευµα: 13.00-15.00
δειπνο: 20.00-21.30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CHRISTMAS EVENT
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