
ΤΡΙΗΜΕΡΟ 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

23/03-25/03



Ελάτε στο τριήμερο 
της 25ης Μαρτίου στο 
The Ranch!

Welcome



Βόλτα με το άλογο 
Βόλτα με την άμαξα 
Περιήγηση με τρενάκι 
Τοξοβολία 
Ξενάγηση στο 
εκπαιδευτικό χωριό 
Rodeo 
Χρήση αθλητικού 
κέντρου 
 

δραστηριοτητεσ 
"the ranch"



extreme sports

Νέες Δραστηριότητες 
στο "The Ranch": 
- Αναρρίχηση 
- Flying Fox 
 



laser tag

Ομαδικά παιχνίδια για 
μικρούς & μεγάλους 
 



Διανυκτερεύστε 
στα ζεστά & 
ξύλινα δωμάτια! 
 
       
       

διαµονη



µενου

23/03/2019 

ΓΕΥΜΑ 

 
Σαλάτες-ορεκτικά:  
Σαλάτα αγγουροτομάτα, 
Σαλάτα πλιγούρι,  
Σαλάτα ανάμεικτη με σως 
γιαουρτιού, Τυρόπιτα 
Κυρίως πιάτα: Σπαγγέτι  με 
μεσογειακή σάλτα, Σνίτσελ 
χοιρινό με σάλτσα 
μανιταριών, Κοτόπουλο 
μπούτι με σάλτσα 
μουστάρδας 
Συνοδευτικά: Ρύζι με 
ανάμεικτα 
λαχανικά, Πατάτες φούρνου 
Φρούτα, Γλυκό 

 

ΔΕΙΠΝΟ 

 
Σαλάτες- ορεκτικά:  
Μακαρονοσαλάτα, Σαλάτα του 
Καίσαρα, Σαλάτα χωριάτικη, 
Τζατζίκι, Τυροκαφτερή, 
Μελιτζανοσαλάτα, Ψητά 
λαχανικά 
Κυρίως πιάτα: Σουβλάκια 
χοιρινά, Μπιφτεκάκια, 
Λουκάνικα, Παϊδάκια 
κοτόπουλο, Χοιρινό μπούτι 
curving 
Συνοδευτικά:Πατάτες baby 
με μπέικον, Πατάτες 
τηγανιτές, Πιτούλες 
Φρούτα, Γλυκό 

Σαλάτες- ορεκτικά:  
Σαλάτα μαρούλι με σάλτσα 
ποροκαλιού, Σαλάτα 
ανάμεικτη, Κρητικός Ντάκος, 
Μελιτζάνες με φέτα και 
μυρωδικά, Πίτα με κοτόπουλο 
Κυρίως πιάτα: Μοσχάρι 
κοκκινιστό με κοφτό 
μακαρονάκι, Ρολλό χοιρινό, 
Καρμπονάρα 
Συνοδευτικά: Λαχανικά ατμού, 
Πουρές πατάτας με μυρωδικά    
Φρούτα, Γλυκό

24/03/2019 

γευµα 

 

 

ΔΕΙΠΝΟ 

 
Σαλάτες- ορεκτικά:  
Σαλάτα ανάμεικτη 
με βαλσάμικο, Σαλάτα 
χωριάτικη, Σαλάτα με 
όσπρια, Σουφλέ λαχανικών 
Κυρίως πιάτα: Λαιμός 
χοιρινός με bbq σως, 
Φιλέτο κοτόπουλο 
ζουλιέν, Μακαρόνια με 
κιμά 
Συνοδευτικά: Ρύζι με 
κουκουνάρι, 
Πατάτες λυονέζ 
Φρούτα , Γλυκό



µενου

24/03/2019 & 25/03/2019 

πρωινο
25/03/2019 

γευµα 

 
Καφές φίλτρου, γάλα, τσάι, χυμός 
πορτοκάλι, δημητριακά, γιαούρτι, 
αποξηραμένα φρούτα, τηγανίτες, κέικ, 
κουλουράκια, αυγά βραστά, αυγά 
τηγανιτά, αυγά scrambled, 
τυρί, γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικα 
κοκτέιλ, φρυγανιές, ψωμί 
 
 

Σαλάτες- ορεκτικά:  
Παντζαροσαλάτα, Σαλάτα μαυρομάτικα,  
Πατατοσαλάτα με κάπαρη και 
μυρωδικά, Σαλάτα με μαρούλι, 
Ντολμαδάκια, Χορτόπιτα, Κολοκυθάκια 
τηγανιτά  
Κυρίως πιάτα: Μπακαλιάρος τηγανιτός 
με σκορδαλιά, Σουπιές με σπανάκι, 
Χταπόδι κρασάτο, Ριζότο με γαρίδες  
Συνοδευτικά: Πέννες με κόκκινη 
σάλτσα, Πατάτες τηγανιτές     
Φρούτα , Γλυκό



κοστοσ 
διαµονησ

Ανά άτομο σε δωμάτιο: 
Δίκλινο: 140€ 
Τρίκλινο: 130€ 
Τετράκλινο:115€ 
 
Ανά Παιδί: 70€ 
(Τα παιδιά κάτω των 3 ετών είναι 
δωρεάν)

23-25/03

Tι συμπεριλαμβάνεται στο κόστος: 
 
 
 

- Η διαμονή των 2 ημερών 
- Η πλήρης διατροφή σε μπουφέ 
- Η πλήρης ενασχόληση με όλες τις        
δραστηριότητες (συμπεριλαμβάνονται και τα 
extreme sports)



κοστοσ  
µονοηµερησ

 
Σάββατο - Κυριακή 
8€ χωρίς γεύμα 
16€ με γεύμα (Απαιτείται κράτηση) 
Δευτέρα 
8€ χωρίς γεύμα 
17€ με γεύμα (Απαιτείται κράτηση) 
 
(Τα παιδιά κάτω των 3 ετών είναι 
δωρεάν)

23-25/03

Tι συμπεριλαμβάνεται στο κόστος: 
 
 
 

- Η πλήρης διατροφή σε μπουφέ (γεύμα) 
- Η πλήρης ενασχόληση με όλες τις        
δραστηριότητες (δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
extreme sports)

Ανά άτομο:

ΚΟΣΤΟΣ EXTREME 

SPORTS 

γΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ανά άτομο / φορά 
5€ 

Συμπεριλαμβάνει την 
αναρρίχηση & το Flying 

fox



σασ περιµενουµε

t: 2104100121-122 
m: info@ranch.gr 

www.ranch.gr 

TheRanch

@instaranch


