
        Αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους μικρούς μας φίλους με θέμα: 
Πάσχα στη χώρα των δράκων

Μ. Πέμπτη Μ. Παρασκευή Μ. Σάββατο Κυριακή 
του Πάσχα

Δευτέρα 
του Πάσχα

Πρωί
Διασκέδαση 
στον αέρα

Οι φίλοι 
του Φαφούτη

Ολυμπιακοί 
Δρακο–Αγώνες Μέρος 1ο 

Ατομικά Αγωνίσματα

Η επίθεση 
του Κράκεν

Αποχαιρετώντας 
το νησί 

του Μπερκ

Μεσημέρι
Τα πολύχρωμα 

αυγά των δράκων
Δρακο-Πασχαλινές 

Κάρτες
Οι Λαμπάδες 
του Στωικού

Ο χορός 
των Δράκων

Απόγευμα
Επιχείρηση: 

Σώστε την Άστριντ

Αναζητώντας 
τη φωτιά 

του δράκου

Ολυμπιακοί 
Δρακο-Αγώνες Μέρος 2ο 

Ομαδικά Αγωνίσματα

Η απαγωγή 
του Φαφούτη

Βράδυ Παιδική TV Παιδική TV Παιδική TV Παιδική TV

Η προσφορά αφορά διαμονή από 9 έως 13 Απριλίου (Μ. Πέμπτη - Δευτέρα του Πάσχα) 

κατόπιν κράτησης και περιλαμβάνει:

_ 4 διανυκτερεύσεις με late check out

_  Έως 2 παιδιά έως 12 ετών φιλοξενούνται δωρεάν στο δωμάτιο των γονιών τους 

_ Καθημερινό πρόγραμμα παιδικών δραστηριοτήτων από έμπειρη ψυχαγωγική ομάδα

_ Πλούσιο πρωινό & δείπνο σε buffet

_ Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο & πάρτυ

_ Πασχαλινό γλέντι με παραδοσιακό οβελία με ελεύθερη κατανάλωση κρασιού

_ 2 εκδρομικές αποδράσεις με αρχηγό - συνοδό!

_ Οι τιμές αφορούν min δίκλινη χρήση

*Κρατήσεις γίνονται 
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00

Αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Μ. Πέμπτη
• Μπουφέ δείπνο με επιλογή νηστίσιμων και μη. 

Μ. Παρασκευή
• Πλούσιο πρωϊνό buffet. 
• Εκδρομή με αρχηγό συνοδό στη Μονή Οσίου Δαυίδ 
   και στους καταρράκτες του Δρυμώνα. 
• Παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου στον 
   ιερό ναό της παραλίας της Αγίας Άννας. 
• Βραδινό buffet με νηστίσιμα εδέσματα. 

Μ. Σάββατο
• Πλούσιο πρωϊνό buffet. 
• Εκδρομή 
• Για το βράδυ, Αναστάσιμη λειτουργία στον Ιερό Ναό 
   της παραλίας της Αγίας Άννας και   
• Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. 

Κυριακή του Πάσχα
• Πλούσιο πρωϊνό buffet και μεσημεριανό 
   Πασχαλινό γλέντι με απεριόριστη κατανάλωση κρασιού. 

Δευτέρα του Πάσχα
• Πλούσιο πρωϊνό buffet και αναχώρηση.

κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 3602202, 22270 97250 & 97185
fax: 210 3606738, e-mail: info@clubagiaanna.gr

www.clubagiaanna.gr

45€

ανά διανυκτέρευση ανά άτομο 

Βungalow ή Studio του Club Agia Anna

9 έως 13 Απριλίου 
Μ. Πέμπτη - Δευτέρα του Πάσχα

Πάσχά 
σΤΗ χΩΡά 

ΤΟΥ CLUB AGIA ANNA!
Το Club Agia Anna σας υποδέχεται στις μοναδικές 

του εγκαταστάσεις με το πιο εορταστικό πρόγραμμα 

παιδικών δραστηριοτήτων & εκδρομών 

από Μ. Πέμπτη έως Δευτέρα του Πάσχα 

& ένα αξέχαστο Πασχαλινό γλέντι!


