
31 Αυγούστου - 1  Σεπτεμβρίου

 Οικογενειακό 2ήμερο

ένα 2ήμερο για μικρούς και μεγάλους, 
με πάρτυ κάτω από τ’ αστέρια αλλά και 

βραδινά παιχνίδια γύρω από τη φωτιά, που 
θα μείνει αξέχαστο τόσο στα παιδάαα...κια 

όσο και στους μεγάλους!!!

Εσύ που θα είσαι;;;
δες το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/08

Party κάτω απ’ τα’ αστέρια
Ένα οικογενειακό Party που δεν ξανάγινε…!!! 
Το «Party κάτω απ’ τα’ αστέρια» έρχεται αυτό το Σάββατο, 31 Αυγούστου, 
στο Κάστρο των Ιπποτών και φυσικά είναι αυστηρώς ακατάλληλο 
για ενήλικες…! Οι μικροί μας φίλοι θα διασκεδάζουν έως τις 00:00…! 

Τα …Παιδάαακια παίρνουν όλο τους το κέφι κι έρχονται στο Κάστρο, 
για να προετοιμαστούν για μία βραδιά χωρίς προηγούμενο…! 
Μαζί τους σε μία εμφάνιση έκπληξη, ο Κάπτεν Τζακ, ο Κάπτεν Τζιμ, 
Η Λύρα και πολλοί άλλοι φίλοι…!

• Στις 18:00 ξεκινά το «Ταξίδι στον πιο ψηλό πύργο του Κάμελοτ».
• Στις 20:00 το σινέ – Κάστρο υποδέχεται τον «Μπομπ Σφουγγαράκη».
• Στις 21:30 απίθανο βραδινό κουκλοθέατρο με την ιστορία του 
   «Τζακ και της φασολιάς»
• Στις 22:30 ταξιδεύουμε ως τα πιο μακρινά αστέρια, 
  για να βοηθήσουμε τον ουρανό και τους φίλους του να αντέξουν 
  την «Επίθεση των Σαρακηνών».

Όσο τα παιδάαακια διασκεδάζουν στο Κάστρο,
οι μεγάλοι απολαμβάνουν το Καραόκε
του Peachy Peachy…

ΚυριΑΚη 01/09

Μικροί και Μεγάλοι γύρω απ’ τη φωτιά…!!! 

Την Κυριακή, 1 Σεπτέμβρη, Μικροί και Μεγάλοι ενώνουν τις δυνάμεις 
τους και απολαμβάνουν τη μαγεία της βραδινής φωτιάς στην παραλία. 
Ελάτε… Οικογενειακώς στις 21:30 στην οργανωμένη μας πλαζ, 
να δώσουμε παλμό στη νύχτα και να γίνουμε όλοι μία μεγάλη παρέα 
γύρω απ’ τη φωτιά, σε μία αξέχαστη βραδιά για Γονείς και Παιδιά. 

Σας περιμένουν...
• Παντομίμα
• Beach Trivia
• Βραδινό παιχνίδι στην άμμο για μικρά και μεγάλα…Παιδάαακια
• Αγαπημένα τραγούδια
• Ζωντανή Μουσική από εμάς και… από εσάς
• Διαγωνισμός Οικογενειακής Φωτογραφίας και πολλά ακόμα…!!! 

Μη το χάσετε…!!!




