
κρατήσεις στο τηλέφωνο 22270 97250 & 97185
fax: 22270 97100, e-mail: info@clubagiaanna.gr

www.clubagiaanna.grοικογενειακοσ
τουρισμοσ

κυριακή
Στην 

Αμερικη

της καλημέρας τα Παιχνίδια
ο υπέροχος κόσμος 

της Φαντασίας 
- Θεατρικό παιχνίδι -

Πρωινή Δραστηριότητα
οικογενειακοί αγώνες 2016 

- Απονομές -
(κανό-τοξοβολία-

Παιχνίδια χωρίς σύνορα)

καλλιτεχνικό εργαστήρι
του αέρα τα γλυπτά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠρΟγραμμα δραΣΤηρΙΟΤηΤωΝ γΙα ΟΛη ΤηΝ ΟΙΚΟγΕΝΕΙα

Παρασκευή
κΑλώΣ ηρθΑτε 
Στην ευρώΠη

καλλιτεχνικό εργαστήρι
ιταλία: 

μικροί Ζωγράφοι, 
μεγάλοι Πίνακες

Απογευματινή Δραστηριότητα
γερμανία: 

ο καλύτερος κερδίζει (Trust) 
 - Οικογενειακή -

Βραδινή Δραστηριότητα
οι πιο απίθανες παιδικές ταινίες
- Παραμύθια σε μεγάλη οθόνη -

Πριν πούμε καληνύχτα
ο κος Πασπαρτού αφηγείται

σάββατο
ΑΣιΑ, Αφρικη, 

ώκεΑνιΑ

της καλημέρας τα Παιχνίδια
στη χώρα 

της φαντασίας 
- Παιδική Γιόγκα -

Πρωινή Δραστηριότητα
εξερευνητές εν δράσει 

- Οικογενειακή -

καλλιτεχνικό εργαστήρι
το δικό μου αερόστατο

Απογευματινή Δραστηριότητα 
Παραλιομαχίες 

- Οικογενειακή -

Βραδινή Δραστηριότητα
οι πιο απίθανες παιδικές ταινίες
- Παραμύθια σε μεγάλη οθόνη -

Πριν πούμε καληνύχτα
γύρω απ τη φωτιά 

(Βραδινή Πυρά στην Παραλία 
+ εργαστήρι αστερισμών)

 - Οικογενειακή -

κάθε εβδομάδα και διαφορετικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
για τους μικρούς μας φίλους!!!

κάθε ημέρα και διαφορετική ήπειρος. 
κάθε παιχνίδι, γνωριμία και με μία διαφορετική χώρα. 

Ένα ταξίδι για όλη την οικογένεια. 
Γονείς και παιδιά μαζί, γυρίζουμε τον κόσμο σε 80 ώρες.

Ο Γύρος του του κόσμου σε 80 ώρες

ΣΑΒΒΑτοκυριΑκο 03-05 ioynioy

3ημερη οικοΓενειΑκη υΠοθεΣη 

με 70€ Σε cabana sky
ΑνΑ ΔιΑνυκτερευΣη ΓιΑ 4 ΑτομΑ με Πρώινο

Οικογενειακή υπόθεση!

 Στις δραστηριότητες 
που αναγράφεται “Οικογενειακή”

όλη η οικογένεια συμμετέχει ως ομάδα.

*κρατήσεις γίνονται καθημερινά 09:00-18:00

το Πακετο αΦορα διαμονη σε cabana sky,  
στo club agia anna summer resorT 
Βασει διαθεσιμοτητασ & κατοΠιν κρατησησ 
τo σαΒΒατοκυριακο 03-05 ioynioy
και ΠεριλαμΒανει:

• Πρωινό σε buffet
• Διαμονή για 2 ενήλικες + έως 2 παιδιά
• Καθημερινό πρόγραμμα οικογενειακών δραστηριοτήτων  
   από έμπειρη ψυχαγωγική ομάδα

Η προσφορά ισχύει για minimum 2 διανυκτερεύσεις

new


