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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Τα Χριστούγεννα  πλησιάζουν και όλοι μας είμαστε σε γιορτινή διάθεση. Για να ζήσουμε τη μαγεία 

των γιορτινών ημερών, τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου οργανώνουν για όλη την οικογένεια, εκδρομή 

στο Βιωματικό Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι, του Paradise Park, [12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Γέφυρα 

Μεταμόρφωσης)  Μεταμορφώσεως & Αγ. Σωτήρας   13671   Αχαρνές,  τηλ. 2102466466]  
 

Την 29/12/2018  και ώρα 17:00- 21:00 
 

Σε ένα οργανωμένο 4ωρο πρόγραμμα, παρουσία της εκπαιδευτικής ομάδας του Paradise Park, τα 

παιδιά μαθαίνουν και διασκεδάζουν σε μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα. 
 

Το κόστος συμμετοχής είναι  12€ για κάθε παιδί  
  

(Η είσοδος των γονέων είναι δωρεάν) 
 

Μεταξύ άλλων τα παιδιά: 

• Θα κάνουν βόλτα με το έλκηθρο του Άι Βασίλη 

• Θα θαυμάσουν το πανύψηλο φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο του χωριού που φτάνει 

τα 8 μέτρα! 

• Θα γράψουν στον Άι Βασίλη τα γράμματα τους και θα φωτογραφηθούν μαζί του 

• Θα γνωρίσουν την κυρία Άι Βασίλη και θα φτιάξουν μαζί κουραμπιέδες 

• Θα μάθουν να φτιάχνουν όμορφες  Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες (τις οποίες θα 

πάρουν  μαζί τους) με τη βοήθεια των βοηθών του Άι Βασίλη στα εργαστήρια: 

- σοκολατομπισκοτοκατασκευής με σιντριβάνια σοκολάτας 

- στολιδιών 

- πηλού 

• Θα ταΐσουν με μπιμπερό τα αρνάκια στη φάτνη 

• Θα γνωρίσουν τον Ρούντολφ το ελαφάκι και την οικογένειά του 

• Θα γίνουν μάγοι στη σχολή μαγείας του SANKARA 

• Θα μάθουν και θα τραγουδήσουν τα κάλαντα 
 

Ακόμα, στο Παιχνιδοχώρι, όλα τα παιδιά θα παίξουν: 

▪ Εντυπωσιακά παιχνίδια περιπέτειας τύπου survivor 

▪ Πρωτότυπα παιχνίδια δεξιότητας και ευστοχίας 

Αλλά και πολλές άλλες εκπλήξεις … 
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Όσοι επιθυμείτε να συνταξιδέψετε μαζί μας σε αυτή την γιορτή για τα παιδιά, μπορείτε να στείλετε 

την αίτηση συμμετοχή σας, υπόψη κας Βούλας Προβίδα, στο syae@oase.gr. Σας υπενθυμίζουμε 

ότι θα πρέπει να αναγράφεται: το  ονοματεπώνυμο σας,  την εταιρεία που εργάζεστε , τον αριθμό των 

ατόμων, το τηλέφωνο επικοινωνίας & το e-mail σας.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 
 Δευτέρα 24/12/2018 και ώρα 12:00μμ 

  

 

                                                                       
 

  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  &  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!! 

 
 

                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                           Σπύρος Κολαΐτης                                            Τέλης Χρηστίδης 

 

 

 
Σημειώνουμε ότι : 

▪ Τα παιδιά είναι υπό συνεχή επίβλεψη έμπειρων εκπαιδευτών και παιδαγωγών. 

▪ Δεν υπάρχουν παιχνίδια με κερματοδέκτες. 

▪ Στο Χωριό λειτουργεί πλήρης χώρος εστίασης  με extra χρέωση. 
 

Περισσότερες πληροφορίες στο : www.paradisepark.gr 
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