
Παιδιά και πειρατές, νεράιδες και ινδιάνοι, κροκόδειλοι και γοργόνες 

και όλοι οι μικροί μας φίλοι, ήρωες στη μεγαλύτερη περιπέτεια που έγινε ποτέ!

Ο Πήτερ Παν σας περιμένει !

 

Το Club Agia Anna σας υποδέχεται το Πάσχα, από Μ. Πέμπτη έως Δευτέρα του Πάσχα, 

με το πιο εορταστικό πρόγραμμα & ένα αξέχαστο Πασχαλινό γλέντι!

ΤΙΜη ανα ατομο ana διανυκτερευση 

ΔΩΡΕΑΝ γΙΑ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Bungalow ή Studio CaBana υurt ή CaBana Family

43€ 62€ 69€αΠο

Το ΠΑκΕΤο ΑφοΡΑ ΔΙΑΜοΝη ΑΠο 28 ΑΠΡΙλΙου ΕΩΣ 02 ΜΑΐου

(Μ. ΠΕΜΠΤη - ΔΕυΤΕΡΑ Του ΠΑΣχΑ)

κΑΙ ΠΕΡΙλΑΜβΑΝΕΙ

4 διανυκτερεύσεις με late check out

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

*Παραδοσιακό πασχαλινό γλέντι με σούβλισμα οβελία & ελεύθερη κατανάλωση κρασιού

2 εκδρομικές αποδράσεις με αρχηγό - συνοδό!

*Οι τιμές αφορούν minimum δίκλινη χρήση
για minimum 4 διανυκτερεύσεις

*Κρατήσεις γίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-19:00

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

www.clubagiaanna.grοικογενειακοσ

τουρισμοσ

Αυτό το Πάσχα είναι διαφορετικό.
Μαγικό. Ιπτάμενο.

μ. ΠεμΠτη μ. Παρασκευη μ. σαββατο
κυριακη 

του Πασχα
δευτερα 

του Πασχα

Της ΚαληΜέρας 
Τα ΠαιχνιΔια

χρώματα 
και ςχήματα

Μουσικές 
και Παραμύθια

ανάμεσα 
στα χρώματα

Το πανί 
των ευχών

Πρωινη 
ΔραςΤηριόΤηΤα

Μαθήματα Πτήσης
ό Κάπτεν χουκ 

επιτίθεται
ςτον Καταυλισμό 

των ινδιάνων

αποχαιρετώντας 
τη χώρα 
του Ποτέ

έΚΔρόΜές

έκδρομή στο 
Πειρατικό λημέρι 
Μονή Οσίου Δαυίδ  

και Καταρράκτες 

του Δρυμώνα

έκδρομή στη 
Γοργονο – λίμνη 

Μονή Αγίου 

Νικολάου Γαλατάκη

ΚαλλιΤέχνιΚό 
έρΓαςΤηρι

Της Τίνκερ 
τα ζυμώματα

όι λαμπάδες 
του ςμι

όι Πασχαλινές 
κάρτες της 

Τάιγκερ λίλυ

απογευματινή 
Δραστηριότητα

Καλώς ήρθατε 
στη χώρα 
του Ποτέ

έπιχείρηση: 
Πήτερ Παν

ΠητερΠανιακοί 
αγώνες 2016

η τελική 
μαχη

ΠαραΜυθόχωρα
Αγαπημένα Παραμύθια 

Κουκλοθέατρο
Αγαπημένα Παραμύθια 

θεατρικό Παιχνίδι

ΒραΔινη 
ΔραςΤηριόΤηΤα

Cιne Kids 
όι καλύτερες παιδικές ταινίες

Πριν ΠόυΜέ 
ΚαληνυχΤα

Τα τραγούδια 
της φιλίας

Γύρω 
απ’ τη φωτιά

η μεγάλη 
απονομή

Βραδιά 
Καραόκε

αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους μικρούς μας φίλους με θέμα

ΠΑΣχΑ ΣΤη χΩΡΑ Του ΠοΤΕ


