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ένας ψυχάγωγος 
1 ώρα    60 €
2 ώρες  100 €
3 ώρες  140 €
4 ώρες  180 €

  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ   
Το πρόγραμμα ομαδικών παιχνιδιών αναφέρεται σε παιδιά σχολικής αλλά και προσχολικής 
ηλικίας  άπο 3 εως 13 ετών. Πραγματοποιείται από εκπαιδευμένους καθηγητές φυσικής 
αγωγής - γυμναστές αλλά και παιδαγωγούς με δυνατότητα να υποδύονται παιδικούς ήρωες.
Το πρόγραμμα αυτό γίνεται σε οποιοδήποτε χώρο και ο ψυχαγωγός αποφασίζει, βάσει του 
χώρου και της δεκτικότητας των παιδιών, ποια παιχνίδια θα χρησιμοποιήσει. 
Προτείνουμε ανά 15 παιδιά και 1 ψυχαγωγό για λόγους ασφαλείας και καλής
ροής του προγράμματος. 
Τα παιχνίδια του προγράμματος αναγράφονται πληροφοριακά, υπάρχουν πολύ 
περισσότερα και γίνονται περίπου 5-6 / ώρα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια παιχνίδια:
 • ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ - με κανονικών διαστάσεων τόξα, βέλη, στόχος.  

Εκμάθηση-Διαγωνισμός *(κατόπιν διαθεσιμότητας)
 • ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ - διαγωνισμός δύναμης και ομαδικότητας που έγκειται στο τράβηγμα 

της  αντίπαλης ομάδας
 • ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ - ισορροπία πάνω σε ξύλινες διαδρομές.
 • ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΖΛ - διαγωνισμός ταχύτητας με αφρώδες παζλ.
 • ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ - Αλλαγές θέσεων και κυνηγητό με τη βοήθεια ενός 

μεγάλου ή μικρότερου αλεξίπτωτου ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και το χώρο.
 • ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ - οργάνωση παιχνιδιού γεμάτο εκπλήξεις, 

μαγικές πέτρες και λέξεις που  πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν!  
 • ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ - αγώνας εμποδίων και διάφορων βαθμών δυσκολίας
 • MEGA JENGA - ομαδικό παιχνίδι κατασκευής 2 πύργων από ξύλινα τούβλα. 
 • ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Ζωάκια, καπέλα, σπαθιά, καρδούλες,  κ.α.
 •ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - Εμψύχωση σε χορευτικά παιχνίδια.
 • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ - σε πολλές παραλλαγές 
 • ΤΣΟΥΒΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ - αγώνες με αλματάκια μέσα σε τσουβάλια. 
 • ΜΟΥΜΙΑ - οι 2 ομάδες προσπαθούν να “φτιάξουν” την καλύτερη μούμια.
 • LIGHT FACE PAINTING - Μοναδικά σχέδια στα παιδικά προσωπάκια *(το 

προτεινουμε για πρόγραμμα από 2 άτομα και 2 ώρες +).
 • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - Αφήγηση παραμυθιού με χειρόκουκλες . 

Kόστος προγράμματος:

δύο ψυχαγωγοί
1 ώρα  100 €
2 ώρες 180 €
3 ώρες  260 €
4 ώρες  340 €

τρείς ψυχαγωγοί 
1 ώρα   140 €
2 ώρες  260 €
3 ώρες  380 €
4 ώρες  500 €



Ρωτήστε μας!
  2. SURVIVAL OUTDOOR GAME  
  (μετά από ραντεβού στο χώρο σας) 
Το πιο adventure kids game τώρα και στο δικό σας πάρτι.
Το παιχνίδι στήνεται σε δυο εκδοχές:
• Η big έκδοση αναφέρεται για στήσιμο σε μεγαλύτερο 

και εκτενέστερο χώρο, ενώ γίνεται και για μεγαλύτερη 
διάρκεια (2 ώρες) και περιέχει εντυπωσιακά ηχητικά εφέ και 
ηλεκτρονικό διαδραστικό παιχνίδι ‘’light Hunter’’. 

• Η small έκδοση αναφέρεται για στήσιμο σε μικρότερο και 
πιο συγκεκριμένο χώρο, ενώ γίνεται για μικρότερη διάρκεια 
(1.30’ ώρες). Και στις δυο εκδοχές περιλαμβάνονται 2 
εκπαιδευτές που έρχονται στο χώρο σας πολύ πριν την 
έναρξη του πάρτι για να στήσουν τον εξοπλισμό. 

• Αναφέρεται σε παιδιά από 5 έως 15 ετών.
Κόστος big survivor  450 €
Κόστος small survivor 300  €

  3. MAGIC SHOW   
(μάγος-αλχημιστής 2-7 χρ. ή μάγος-ταχυδακτυλουργός 7-13 
χρ.) Τα παιδιά παρακολουθούν εντυπωσιασμένα μαγικές 
επιδείξεις από τον επίτιμο Μάγο μας (φωτιές, ατμοί, magic 
comedy και πολλά άλλα…) Τα προγράμματα είναι διαφορετικού 
ύφους και επιλέγονται μετά από συνεννόηση και ανάλογα με 
την ηλικία των παιδιών.
Διάρκεια παράστασης: 50΄~
Κόστος: 120 € 

  4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγει τα παιδιά με 
βιωματικό τρόπο στον κόσμο της πρακτικής Φυσικοχημείας. 
Βασίζεται σε φυσικά, χημικά φαινόμενα  και πειράματα 
που πραγματοποιούνται σε οποιονδήποτε χώρο. Το 
πρόγραμμα περιέχει αστείο σενάριο και είναι διαδραστικό. 
Προαιρετικά περιλαμβάνει κατασκευή από τα παιδιά, ενός 
παιχνιδοπειράματος που θα πάρουν ως δώρο στο τέλος. Το 
πρόγραμμα αναφέρεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας δηλ. από 
7 έως 12 ετών.
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα  (+ 30’, στην προαιρετική 
έκδοση με κατασκευή).
Κόστος: 120 € (+ 1€/τεμ. στην κατασκευή)



 5.  HOGWARTS MAGIC SCHOOL   
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει magic show 30’ αλλά και 
εκμάθηση μαγικών. Το πρόγραμμα περιέχει αστείο σενάριο και 
είναι διαδραστικό. Περιλαμβάνει παροχή ενός η περισσότερων 
μαγικών αντικειμένων *(μετά από συνεννόηση) που τα παιδιά 
θα πάρουν ως δώρο στο τέλος. Επίσης περιλαμβάνονται 
διπλώματα: ‘’Howards First Certificate of Magic’’.  Το πρόγραμμα 
γίνετε από 2 μάγους και έναν βοηθό. 
Αναφέρεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας  από 7 έως 12 ετών.
Διάρκεια: 1,5 ώρα 
Κόστος: 250 € + 1€/τεμ.

  6. ΒΟΛΤΑ ΜΕ PENDAL GO-CARTS  
Τα πιο διάσημα αυτοκινητάκια της Berg. 
Αποκλειστικά στον χώρο σας,για τρελές βόλτες μέχρι το άπειρο 
κι ακόμη παραπέρα…
Διάρκεια: για όλο το πάρτι
Κόστος:  2 τεμ- 120 € (κάθε επιπλέον 
go-cart +50 €
 

  7. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ  
Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό θεατρικό 
παραμύθι. Ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο με ζωντανή 
μουσική, σκηνικά, 2 ηθοποιούς. 
Κατάλληλο για παιδιά 3-6χρ,  έως 30 παιδιά 
Το παραμύθι μας :
• ‘’ Το μηδέν μασκαρεμενο’’ 
Ενα παραμύθι για την διαφορετικότη τα και τη φιλιά. 
Διάρκεια: 1,15’  
Κόστος: 200 € 

  8.  BUBBLE SHOW   
Μια εντυπωσιακή παράσταση  όπου οι σαπουνόφουσκες 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Με χειροποίητα εργαλεία και 
εξωπραγματική χρήση αντικειμένων της καθημερινότητας 
σκορπίζονται μικρές, μεσαίες και τεράστιες  σαπουνόφουσκες 
που ταξιδεύουν τους θεατές. 
 Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. 
Συμμετοχή 1 performer Συμμετοχή 2 performers
Διάρκεια:  45’  + Διάρκεια: 45’  +
Κόστος:  200 €  360 € 

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ



  9.   PAPER SHOW 
Ενα νέο, εντυπωσιακό και πολύ διασκεδαστικό  show 
που θα εκτοξεύσει το παρτι σας. Μια θάλασσα από μαλακό χαρτί 
και μπαλόνια σε διάφορα χρώματα, κανόνια που εκτοξεύουν 
χαρτί, μουσική, paper games που θα κάνουν το πάρτι σας 
ξεχωριστό .
Διάρκεια:30’
Κόστος: 350€
Η τιμή αναφέρεται για 15 παιδιά. Για κάθε 5 παιδιά 
παραπάνω υπάρχει έχτρα χρέωση για το αναλώσιμο ειδικό
χαρτί 70€ 

  10.  TRANSFORMERS SHOW ‘’BUMBLEEBEE’’          
Ένα πρωτοποριακό super μοντέρνο πρόγραμμα, το Transformer 
show. 
Φανταστείτε ότι οι δυόμιση μέτρων ήρωες της πιο δημοφιλούς 
ταινίας ‘’Transformer’’, με ματιά που λάμπουν και κινούμενα 
σώματα, να ζωντανεύουν μπροστά σας . Και όχι μόνο αυτό, αλλά 
μιλούν, επικοινωνούν, κουνούνται και ακόμα περισσότερο…
χορεύουν. Είναι τόσο αληθινοί που ακόμα και οι ενήλικες 
θα αμφιβάλλουν όταν αντικρίζουν τις αληθινές μηχανές που 
ζωντανεύουν.
Διάρκεια: 30’
Κόστος: 390€

  11. ΧΡΩΜΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ  
Δημιουργήσαμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι γνώσεων για μικρά 
και μεγάλα παιδιά με εικόνες, που δοκιμάζουν την γρηγοράδα τη 
γνώση των παιδιών. Ένα διαδραστικό παιχνίδι, ένα ξεχωριστό 
ταξίδι στον κόσμο των εικόνων με οδηγό τα χρώματα και τα 
σχέδια. 
Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος:    110 €  

  12. ΜΑΣΚΟΤ ΓΙΓΑΝΤΟΣΤΟΛΕΣ  
τύπου: Μίνιον, Kun-fu Panda, Dora Εξερευνήτρια, Μπομπ 
Σφουγγαράκης, Scooby Doo, Minnie-Mickey, Peppa Pig, 
Χελωνονιντζάκι  κ.α.
Οι μασκότ έρχονται στον χώρο σας, υποδέχονται τα παιδιά και 
δίνουν στο πάρτι σας χρώμα, εντυπωσιάζοντας μικρούς και 
μεγάλους.
Διάρκεια: 1 2 3 ώρες
Κόστος: 100 140 180 €  αντίστοιχα

ΝΕΟ

ΝΕΟ



  13. GIRLS SPA PARTY  
Το πρόγραμμα spa αναφέρεται σε κορίτσια και περιλαμβάνει:
- μάσκα προσώπου με σοκολάτα ή φρούτα 
- μασάζ προσώπου
- παιδικό κομμωτήριο 
- μανικιούρ με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων
- ποδόλουτρο με ροδοπέταλα και αρωματικά έλαια
Πραγματοποιείται από δυο κοπέλες και ο εξοπλισμός 
περιλαμβάνει: πετσέτες, κορδέλες, κρέμες, εργαλεία 
κομμωτικής, μανό, γκλίτερ. 
Μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 12 παιδιά σε 2 ώρες. 
Για κάθε παραπάνω 3 παιδιά θα χρειαστεί μισή ώρα παραπάνω.  
Διάρκεια: 1,5 ώρα -2 ψυχαγωγοί 
Κόστος: 250 € (+ 50 €/ μισή ώρα)

  14. ΠΑΙΔΙΚΟ “ZUMBA”  
Ρυθμός, μουσική και χορός ‘’δεμένα’’ με βηματισμούς και 
κινήσεις ‘’ΖUMBA’’. Εύκολο και διασκεδαστικό για ηλικίες από 
6  έως 96 ετών. Παρέχεται με δυνατό μηχάνημα μουσικής.
Διάρκεια: 1 ώρα
Κόστος: 100 € 

  15. FACE PAINTING   
Μοναδικές μεταμορφώσεις στα παιδικά προσωπάκια με πολύ 
χρώμα και λάμψη. Κάθε 1 ώρα μπορούν να μεταμορφωθούν 
15-20~ παιδάκια.
Διάρκεια:  1 2 3 4 ώρες
Κόστος: 60 100 140 180 €  αντίστοιχα

  16. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΑ  
Ζωγραφική αστείου παιδικού πορτραίτου σε Α4 από τον 
διάσημο ζωγράφο μας. Ένα αναμνηστικό που αντέχει στο 
χρόνο και μπορεί να διακοσμήσει το γραφείο κάθε παιδιού. 
Υπολογίζουμε ότι ανά ώρα ζωγραφίζονται 10-12 παιδιά.
Διάρκεια:   1  2  3  4 ώρες
Κόστος: 70 110 150 190 € αντίστοιχα 

  17. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ  
Παιδική κομμωτική για λαμπερές εμφανίσεις. Η κομμώτρια 
μας φτιάχνει κοτσιδάκια, περίεργα χτενίσματα και θα στολίσει 
μοντέρνα τα παιδικά κεφαλάκια. Υπολογίζουμε ότι κάθε 1 ώρα 
μπορούν να καλοπισθούν περίπου 8-10 παιδάκια.
Διάρκεια: 1 2 3 4 ώρες
Κόστος: 70 110 150 190 € αντίστοιχα

ΝΕΟ



  18. ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ - PHOTOBOOTH  
Ένας ολόσωμος «μαγικος»’ καθρέφτης για τα πιο αστεία selfies.
 Ο καθρέφτης που «μιλάει» στα παιδιά, είναι η τέλεια
 διασκέδαση για το πάρτι σας. Τα παιδιά θα το λατρέψουν 
και θα γελάσουν απίστευτα  βγάζοντας τρελές φωτογραφίες.
Παρέχεται με διαχειριστή και οι εκτυπώσεις είναι απεριόριστες.
 Υπάρχει η δυνατότητα προσωπικού layout (πλαισίου)
Διάρκεια: 4 ώρες 
Kόστος:    550 € (+100 € η κάθε παραπάνω ώρα)

MINI PHOTOBOOTH 
Διάρκεια: 4 ώρες      
Kόστος:  450€ με εκτύπωση 5x15cm 
    (+100 € η κάθε παραπάνω ώρα)
Kόστος: 500 € με εκτύπωση 10x15cm
    (+100 € η κάθε παραπάνω ώρα)

  19. ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΣ   
Ο Πανύψηλος φίλος των παιδιών, με εντυπωσιακό κοστούμι, 
μαγνητίζει τα βλέμματα με τα φανταστικά του κόλπα.
Διάρκεια:  1 ώρα  
Κόστος:   180 €

  20. JUGGLING SHOW  
Ο Ζογκλέρ είναι πολύ πρωτότυπος και μοντέρνος, εντυπωσιάζει 
το κοινό με απίθανα ζογκλερικά νούμερα (κορίνες, μπαλάκια, 
diabolo, φωτιές, μονοθέσιο ποδήλατο κ.α.). 
Διάρκεια show:   35΄ 
Κόστος   160 € 

  21. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ   
Δραστηριότητα περιπέτειας με κανονικών διαστάσεων τόξα, 
βέλη, στόχος.
Εκμάθηση και διαγωνισμός. Η τοξοβολία πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένο εκπαιδευτή και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αν ο χώρος δεν παρέχει τις απαιτούμενες διαστάσεις ασφαλείας.
Διάρκεια: 1 2 3 4 ώρες
Κόστος: 80 120 160 200 €  αντίστοιχα

  22. MEGA TWISTER 
Ομαδικό κινητικό παιχνίδι βασισμένο στο κλασικό twister
σε μεγάλες διατάσεις 3,50 x 2,50 m.
Κατάλληλο για παιδιά από 5 ετών αλλά και για γονείς που
θέλουν να συμμετέχουν.
Παίζεται ατομικά ή ομαδικά και είναι πολύ διασκεδαστικό.
Διάρκεια: 1 ώρα 
Κόστος:  80 € 

ΝΕΟ
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  23. ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ  
Παιχνίδι δύναμης και ισορροπίας μεταξύ δυο μονομάχων που 
διεκδικούν τη νίκη για την ομάδα τους. Κοντάρια, κράνη, και ο 
αγώνας αρχίζει!  Περιλαμβάνεται εκπαιδευτής .
Διάρκεια : 1 ώρα  
Κόστος: 80 € 

  24. SLACK LINE    
Παιχνίδι εκμάθησης ισορροπίας πάνω σε ελαστικό ιμάντα σε 
χαμηλό ύψος. Απαραίτητα είναι 2 σταθερά σημεία (δέντρα ή 
κολώνες). Περιλαμβάνεται εκπαιδευτής .
Διάρκεια:    1 ώρα
Κόστος: 80 €

  25. ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΑ-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ  
Το swing car είναι ένα μοναδικό παιχνίδι που κινείται 
με την ‘’παιδική ενέργεια’’. Στρίβετε το τιμόνι και κινείται 
χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της αδράνειας, της φυγοκεντρικής 
δύναμης και της τριβής. Αθόρυβο, μπορεί να υποστηρίξει έως 
και 100 kg αφού είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό
πλαστικό. Διατίθεται προς ενοικίαση ανά 6 τεμάχια, σε 4 χρώματα 
(μπλε x2 , κόκκινο x2 , πράσινο, πορτοκαλί). Παρέχεται μεταφορά 
στο χώρο του πάρτι και επιβλέπον παιδαγωγός για 4 ώρες.
Διάρκεια: για όλο το πάρτι
Κόστος:  150 €

  26. MEGA LEGO  
Παιχνίδι δεξιότητας και φαντασίας με γιγάντια τουβλάκια στιλ 
Lego. Η αποστολή περιέχει 105 τμχ. τουβλάκια εξαιρετική 
ποιότητας. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, αδιάβροχα, ιδανικά για 
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Διάρκεια: για όλο το πάρτι
Κόστος: 100 €

  27. BABY PLAY PARK 
Περιλαμβάνει: 
• Soft game – μαλακή πισίνα με μπαλάκια, περιτριγυρισμένη 

από διάφορα μαλακά παιχνίδια  
(κύβους, φράουλα καρπούζι κ.α.)

• Soft δάπεδο για την προστασία των παιδιών
• Ζωάκια Φουσκωτά λαστιχένια για χοροπήδημα.  
• Τούνελ υφασμάτινα. 
Διάρκεια: για όλο το πάρτι
Κόστος: 120 €

ΝΕΟ
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  28. ΖΩΑΚΙA IΠΠΑΣΙΑΣ + PEDAL KART  
Τα ζωάκια ή τα pedal kart, είναι μια παροχή που θα ενθουσιάζει 
τα παιδιά σε όλη την διάρκεια του πάρτι. Διαθέσιμα σε διάφορα 
σχέδια: αλογάκια, ζέβρα, ελέφαντας, καμήλα, μονόκερος. 
Κατάλληλα για παιδιά από 4 έως 10 χρ. Διάρκεια: όλο το πάρτι
Κόστος: 1 τεμ- 140 €  2 τεμ- 200 €   
 3 τεμ- 260 €  4 τεμ- 320 €
 5 τεμ- 380 €   6 τεμ- 420 € 
 7 τεμ- 460 €   8 τεμ- 480 €

 29. INTERACTIVE ARENA LIGHT HUNTER  
Το Interactive Arena light hunter είναι ένα νέο διαδραστικό 
κινητικό παιχνίδι. Οι παίκτες επιλέγουν την πράσινη ή την 
κόκκινη ομάδα. Μπαίνουν μέσα στο φουσκωτό πλαίσιο (Αρένα) 
και έχουν γύρω τους 10 βάσεις με φωτάκια led, τα οποία ανάβουν 
τυχαία με πράσινο ή κόκκινο χρώμα. Η πράσινη ομάδα μαζεύει 
πόντους κυνηγώντας και χτυπώντας τα πράσινα φωτάκια.  
Η κόκκινη ομάδα μαζεύει πόντους κυνηγώντας και χτυπώντας 
τα κόκκινα φωτάκια. Το παιχνίδι έχει ηλεκτρονικό πίνακα 
του σκορ, εντυπωσιακά ηχητικά εφέ, ρυθμιζόμενη ένταση. 
Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 διαφορετικά 
παιχνίδια συναγωνισμού. Το παιχνίδι παίζεται είτε ατομικά 
(ένας εναντίoν ενός), είτε ομαδικά (δύο εναντίoν δύο).  
Περιλαμβάνεται επιτηρητής. 
LIGHT HUNΤER big : Κόστος: 350 €
Διαστάσεις: 4,2 x 4,2 m  ύψος 3,0 m. Διάρκεια 5 ώρες.
LIGHT HUNΤER mini:   Κόστος: 250 €
το παιχνίδι διατίθεται και σε πιο απλή έκδοση χωρίς φουσκωτή 
αρένα. Διάρκεια 2 ώρες.

  30. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 5 x 5   
Εκτός του διαιτητή, παρέχονται επιπλέον  χρωματιστές φανέλες 
διάκρισης  ομάδων, μπάλα, καθώς και  κύπελλο, μετάλλια 
*(μετά από συνεννόηση).
Κόστος: (το 3ώρο) 60 € + 20 € κάθε παραπάνω ώρα
* εκτός κυπέλλου & μεταλλίων

  31. ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   
Είναι στιβαρής, χειροποίητης κατασκευής, σε διαστάσεις
3m x 1m x 2m ύψοςώστε να χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά 
από μικρά ή μεγάλα παιδιά. 
Δεν κουνιούνται ούτε διαλύονται. Παρέχονται x 2.
Διάρκεια: 5 ώρες+
Κόστος :       120 € 
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  32. ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ + MINI ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΟ   
  ΕΜΨΥΧΩΣΗ  
Κατάλληλο για ‘’’Disco party’’ παιδικό και για χώρο έως 80 m2 . 
Περιλαμβάνονται: Mικρό φωτορυθμικό, ενισχυτής, 2 ηχεία x 75 
watt, ενσύρματο μικρόφωνο.
Διάρκεια: 3 ώρες
Κόστος: 100 € 

  33. D.J. – ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΡΑΟΚΕ  
Από τους έμπειρους συνεργάτες μας, με μηχανήματα ήχου για 
κάθε περίπτωση.
Κόστος: 250 € χωρίς ΚΑΡΑΟΚΕ
Kόστος: 350 € με ΚΑΡΑΟΚΕ
Διάρκεια: για όλο το πάρτι. 

  34. JUST DANCE SHOW  
Περιλαμβάνονται : D.J. – ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΡΑΟΚΕ – 
VIDEO WALL – ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ
Eπαγγελματικά μηχανήματα ήχου, καραόκε για διαγωνισμό 
τραγουδιού, αλλά και video wall με ρυθμικές κινήσεις που 
πρέπει τα παιδιά να μιμηθούν. 
Μοντέρνα τραγούδια και φανταστικές χορογραφίες για μικρούς 
και μεγάλους επίδοξους χορευτές...  Η δραστηριότητες αυτές, 
εκτός από τον dj, παρέχονται με εμψυχωτή για 3 ώρες που 
παρουσιάζει, οργανώνει και ενθαρρύνει τα παιδιά.
Kόστος: 380 €  
Διάρκεια ήχου & dj : για όλο το πάρτυ (εώς 5 ώρες)
Διάρκεια παρουσιαστή - ψυχαγωγού : 3 ώρες

  35. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  
Συνίσταται για την ασφάλεια των παιδιών και την ομαλή ροή 
της δραστηριότητας . 
Κόστος για επιτήρηση:(το 3ώρο)
60 € + 20 € κάθε παραπάνω ώρα.

  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

  36. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ   
Το εργαστήρι πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
τεχνίτη-ψυχαγωγό, χρησιμοποιώντας την τεχνική του
 παραδοσιακού φυγοκεντρικού τροχού. Εύκολο και ευχάριστο 
για παιδιά από 5 έως 15 ετών.
Διάρκεια:  1 ώρα       2 ώρες     3 ώρες
Κόστος:     90 €        120 €       150 €
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  37. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ  
Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος καλλιέργειας φυτού η 
άνθους. Κάθε παιδάκι φυτεύει μόνο του, ζωγραφίζει το γλαστράκι, 
και το παίρνει μαζί του ως δώρο. 
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα:  2,5 €/τεμ. 

  38. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ   
Τα παιδιά με την βοήθεια του ψυχαγωγού, κατασκευάζουν 
μινιατούρα ανεμόμυλου 
από χαρτόνια και ανακυκλώσιμα υλικά.
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 1 €/τεμ. 

  39. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΙΖΟΥ (βραχιόλι ή κολιέ )  
Πολύχρωμες χάντρες και διάφορα αξεσουάρ είναι στην διάθεση 
των παιδιών για να δημιουργήσουν το δικό τους κόσμημα. 
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 1,5 €/τεμ.

  40. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΜΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ή ΠΡΙΓΚΙΠΑ  
Από χαρτόνια, σε διάφορα χρώματα και σχέδια,
στολισμένα με διάφορα πολύχρωμα αυτοκόλλητα,
για κορίτσια και αγόρια αντίστοιχα. 
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 1 €/τεμ. 

  41. ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΣΟΥΠΛΑ  
Τα παιδιά επιδίδονται σε καλλιτεχνικές ζωγραφικές δημιουργίες, 
πάνω σε προ-τυπωμένα Α4, από διάφορα παιδικά σχέδια. 
Κατόπιν με την βοήθεια του παιδαγωγού μας πλαστικοποιούν τη 
ζωγραφιά τους ώστε να γίνει ένα όμορφο σουπλά για το γραφείο 
ή τον τοίχο τους.
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 1 €/τεμ. 

  42. ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΟΥΠΕΣ   
Τα παιδιά ζωγραφίζουν με ειδικά ανεξίτηλα χρώματα τις κούπες, 
ενώ ο ανιματέρ τα βοηθάει και τα καθοδηγεί στην δημιουργία 
τους!  Για ηλικίες άνω των 9 ετών.
Διάρκεια  1 2 ώρες
Κόστος:  50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα : 2 €/τεμ. 



  43. ΚΑΛΤΣΟΚΟΥΚΛΑΚΙΑ   
Κουκλάκια από καλτσούλες γεμισμένες και στολισμένες από τα 
παιδιά με διάφορες κλωστές για τα μαλλιά, κουμπιά για μύτη 
κ.α.  Για ηλικίες κάτω των 7 ετών.
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 2 €/τεμ. 

  44. ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΜΕ ΤΑ ΒΟΤΣΑΛΑ  
Τα παιδιά ζωγραφίζουν με ειδικά ανεξίτηλα χρώματα τα βότσαλα 
ενώ ο ψυχαγωγός
τα βοηθάει και τα καθοδηγεί στην δημιουργία τους! Προτείνεται 
για καλοκαιρινά θεματικά.Για ηλικίες άνω των 9 ετών.
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 1 €/τεμ. 

  45. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  
Η παιδική μας ομάδα φοράει ζαχαροπλαστικές ποδιές και 
δοκιμάζει το ταλέντο της, στις τρεις μυστικές μας συνταγές.* 
(στολισμός μπισκότων, cup cakes, γκοφρετοσπιτάκια) Το κάθε 
παιδάκι παίρνει την δημιουργία του σε ατομικό σακουλάκι - 
σελοφάν.
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 60 100 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: από 1 έως 3 €/τεμ

  46. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΟΡΝΙΖΑΣ   
Τα παιδιά με την βοήθεια του ψυχαγωγού διακοσμούν 
χρωματιστές ξύλινες κορνίζες  με αυτοκόλλητα και διάφορα 
φανταχτερά υλικά .
Διάρκεια 1 2 ώρες
Κόστος: 50 90 € αντίστοιχα
Αναλώσιμα: 1,90 € / τεμ. 

  STAGE PROGRAMMES  

  47. ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ  
Ο ηθοποιό που ξετυλίγει την πλοκή του παραμυθιού με 
παιχνιδιάρικο τρόπο! Μουσική επένδυση, χειροποίητες κούκλες 
και φωτισμός  τονίζουν την παραμυθένια ατμόσφαιρα. 
Περιλαμβάνεται σκηνή και το εικαστικό  που είναι διαφορετικό 
για κάθε παραμύθι.
Διάρκεια παρ/σης:   40΄
Κόστος:     180 € 



  48. ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ (ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ)  
Σκηνή 3m x 2,5m. Επιλογή παράστασης ανάμεσα σε 50 
διαφορετικά έργα.
Διάρκεια παρ/σης:     40΄ +
Κόστος:   250 €

  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  
  & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

  49. ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ   
Τα μαξιλαράκια μας διατίθενται με ελάχιστη ποσότητα 30 
τεμάχια και διάρκεια για όλο το πάρτι. Το κόστος κάθε 30αδας 
είναι 70 €, ενώ κάθε 10αδα παραπάνω χρεώνεται με + 20 €.
Στην τιμή τους υπολογίζεται και η αποστολή 
στο χώρο σας.
Kόστος: από 70 €
Διάρκεια: για όλο το πάρτι. 

  50. ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ - ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ   
Ανάλογα τον κωδικό τους είναι κατάλληλα για ηλικίες έως 
12 ετών. Υπάρχουν διάφορα είδη με διάφορες χρεώσεις,  
ρωτήστε μας για τον συγκεκριμένο κατάλογο.
Kόστος: από 70 έως 150  €
Διάρκεια: για όλο το πάρτι. 

  51. ΠΙΝΙΑΤΑ (μικρή ή μεγάλη)  
Σε διάφορα σχέδια: πειρατικό καράβι, παπαγάλος, λουλούδι, 
καρδιά κ.α. Συνοδεύεται με χορό και άνοιγμα της καταπακτής 
με ή χωρίς χτυπήματα. Καραμέλες, σοκολάτες και δωράκια 
ξεχύνονται στα χέρια των παιδιών! Η μεγάλη παρέχεται 
κατά παραγγελία σε ότι σχέδιο μας ζητήσετε ενώ η μικρή σε 
συγκεκριμένα σχέδια εμπορίου.
Κόστος μικρής με γέμισμα δώρων έως 15 παιδιά:      50 €
Κόστος μεγάλης με γέμισμα δώρων έως 40 παιδιά:   70 €

  52. ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ   
        (βλ. κατάλογο φουσκωτών)  
Τραμπολίνο, κάστρα, πισινόμπαλες, τσουλήθρες και άλλα 
φουσκωτά προσκαλούν τα παιδιά σε άλματα, κολοτούμπες, 
κατρακύλες και τρελή διασκέδαση. Τα φουσκωτά παιχνίδια 
προτείνονται ανάλογα με τον αριθμό & την ηλικία των παιδιών.
Διάρκεια: 5+ ώρες
Κόστος: από 120 € έως 300 €  
ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του καθενός
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  53. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ  
Με διαστάσεις 4x4x3m  για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Mε περιμετρικό δίχτυ ασφαλείας ύψους 3,5 μ. και 
δυνατότητα απασχόλησης 5 παιδιών κάθε φορά.
Διάρκεια:  5 ώρες
Kόστος: 260 €

  54. ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Με μπασκέτες που στήνονται και μεταφέρονται εύκολα 
(0,7x2,4x2,3m).  Απασχολεί 2 παιδιά ταυτόχρονα. 
Διάρκεια: 5 ώρες                 
Κόστος: 120 €

  55. ΠΙΣΤΕΣ ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ  
Εξυπηρετεί περίπου 50 παιδιά ανά ώρα- (0,8 Χ 5m)
Διάρκεια: 5 ώρες
Κόστος: 150 € 

  56. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ AIR HOKEY  
Διάρκεια: 5 ώρες
Κόστος μικρού (για 2 άτομα – 1.60x60) 140 €

  57. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ   
Διάρκεια:  5 ώρες
Κόστος: 130 €

  58. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΙΟΝ  
Μεταλιζέ η ματ σε διάφορα χρώματα και μεγέθη.
Kόστος: 1,4€/τεμ (12mm) για παραλαβή από την έδρα μας.
Κόστος: 1.4€/τεμ (12mm) + 20 έως 50 € ~ για μεταφορά και 
στήσιμο αναλόγως περιοχής.

  59. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΦΕ  
καπνού (τεχνητού ατμού), χιονιού και μπουρμπουλήθρας 
Χρησιμοποιούνται συνήθως είτε στην αρχή είτε στο τέλος 
της εκδήλωσης με τον αποχαιρετισμό, τα βεγγαλικά, τα 
δώρα. 
Περιλαμβάνεται στήσιμο και χειριστής.
Διάρκεια:  1 - 1,5 ώρες
Κόστος:  100 €  έκαστο



  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ  

  60. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡO   
Εκμάθηση βουτιάς - Σκυταλοδρομίες νερού - Παιχνίδι με 
στεφάνια στο νερό - Αγώνες κολύμβησης σε σειρές - Μακροβούτι 
βυθού - Water basket. Το μπάνιο και οι δραστηριότητες στο 
νερό προτείνουμε να γίνονται σε συγκεκριμένο χρόνο, από όλα 
τα παιδιά μαζί και πάντα με την επίβλεψη του ναυαγοσώστη 
μας για ευνόητους λόγους ασφαλείας.
1. ναυαγοσώστης με παιχνίδια μέσα & έξω από το νερό 
 κόστος: 160€ / τρίωρο  
2. ναυαγοσώστης ασφαλείας(χωρίς παιχνίδια)  
 κόστος 120€ / τρίωρο  
(που είναι και η ελάχιστη διάρκεια παροχής) + 50 € για 
κάθε παραπάνω ώρα.

  61. ΒΑΡΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ  
Είναι ένα εντυπωσιακό παιχνίδι πισίνας.
Αποτελείται από 4 εως 7 μικρά χειροκίνητα 
βαρκάκια, τα οποία έρχονται στον χώρο σας μαζί με έναν 
έμπειρο εκπαιδευτή και παιδικά σωσίβια. Τα βαρκάκια είναι πολύ 
γρήγορα, ευέλικτα και οδηγούνται με ελάχιστη προσπάθεια. 
Συμπεριλαμβάνεται  εκπαιδευτής.
Διαστάσεις 0,8x1,5 m 
Ηλικίες 4-12 ετών, και έως 60 kg.
Διάρκεια:      4 ώρες
Κόστος:   320 € για 4 τεμ. + 50 € για κάθε παραπάνω 
βαρκάκι.

  62.  MAGIC WATER BALLS   
Εκπληκτικό παιχνίδι που γίνεται μέσα σε πισίνες με διάφανες μπάλες 
και παίκτες που επιπλέουν. Ανά ώρα μπορούν να συμμετέχουν με 
δυο μπάλες περίπου 20 παιδιά. Περιλαμβάνεται εκπαιδευτής.
Διάρκεια:    3 ώρες
Αρχικό κόστος από: 150 € / τεμ.(+ 30 €/ ώρα)

  SPECIAL GAMES   

  63. LASER GUNS  (μετά από ραντεβού στο χώρο σας )  
Nέα αθλητική δραστηριότητα που προσφέρει μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία περιπέτειας. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται είναι 
υπέρυθρης ακτινοβολίας και απολύτως ασφαλή. Το παιχνίδι 
στήνεται με διάφορα εμπόδια που προσομοιώνουν το φυσικό 
περιβάλλον. Στόχος του παιχνιδιού είναι η διαγραφή της αντίπαλης 
ομάδας. Προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 χρ.
Διάρκεια: 3 ώρες
Κόστος: 270€ για 10 όπλα
                 470 € για 20 όπλα
Φουσκωτά εμπόδια κόστος 10 €/τεμ 

ΝΕΟ

ΝΕΟ



  64. PAINTBALL (μετά από ραντεβού στον χώρο σας)  
Διαγωνισμός με όπλα και χρωμόσφαιρες σε στόχους. 
Περιλαμβάνεται εκπαιδευτής (ανά ώρα περίπου 25 παιδιά). 
Διάρκεια : 1 2 3 4  ώρες
Κόστος: 170 220 270 320 €  αντίστοιχα

  65. FLYING FOX (μετά από ραντεβού στον χώρο σας)  
Εναέρια διαδρομή ενδιάμεσα σε 2 σταθερά σημεία (δέντρα 
η κολώνες). Το στήσιμο του, γίνεται μετά από ραντεβού στον 
χώρο σας και προϋποθέτει δυνατότητα στήριξης δυο βασικών 
σημείων αλλά και άλλες λεπτομέρειες.
Περιλαμβάνεται εκπαιδευτής.
Διάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 290 €  (+ 40 € κάθε παραπάνω ώρα)

  66. ROBSTEP   
Διασκεδαστικές βόλτες με τα ρομποτικά οχήματα περιμένουν 
τα παιδιά κατά τη διάρκεια του πάρτι.
Διάρκεια παροχής 3 ώρες
Kόστος:  480 € 
Η τιμή αναφέρεται για 4 τεμάχια.

  67. ΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ   
Παρέχονται για εξωτερικό η εσωτερικό χώρο με ύψος 3  και 
4,30 m αντίστοιχα. 
Παρέχεται υποχρεωτικά εκπαιδευτής για 4 ώρες με + 20 € κάθε 
παραπάνω ώρα.
Διάρκεια παροχής 5 ώρες
Kόστος:  380 € μικρή  
Kόστος:  500 € μεγάλη 

  68. BUNGEE ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ   
Τα παιδιά μπαίνουν ένα-ένα στο τραμπολίνο και κάνουν 
απίθανα άλματα.  
Εξυπηρετεί περίπου 25 παιδιά ανά ώρα. 
Περιλαμβάνεται εκπαιδευτής.
Διάρκεια: 5 ώρες
Κόστος: μονό   1100 €
  διπλό   1300 €
 + 25 € ανά εκπαιδευτή για κάθε παραπάνω ώρα παροχής. 

ΝΕΟ

ΝΕΟ



  MΙΚΡΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ  

  69. ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΚΙ   
Ο Ζαχαρούλης σε μια γωνία, προσφέρει ακούραστα, άφθονο 
μαλλί της γριάς, αφράτο και η γλυκιά μυρωδιά της ζάχαρης 
διάσπαρτη στον χώρο.
Διάρκεια : 1 2 3 4  ώρες ( 80 ~ τεμ./ ώρα)
Κόστος: 120 170 220 270 €  αντίστοιχα

  70. POP CORN- ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΚΙ  
Ο Λιχούδης σε μια γωνία, προσφέρει ακούραστα,  
άφθονο pop corn σε όλα τα παιδιά.
Διάρκεια : 1 2 3 4  ώρες ( 70 ~ τεμ./ ώρα)
Κόστος: 150 200 250 300 €  αντίστοιχα

  71. ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟΥ   
Παραδοσιακό χειροποίητο παγωτό 
σε χωνάκια, σε 3 γεύσεις: σοκολάτα, βανίλια, φράουλα.
Διάρκεια: 1+  ώρα (100 ~ τεμ.)
Κόστος: 250 € ελάχιστη παροχή (+ 2,5 / τεμ.)

  72. ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  
Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και υπέροχο στήσιμο,για 
μοναδικές σοκολατοστιγμές. Βουτήματα από φράουλες, εξωτικά 
φρούτα, χειροποίητα μπισκότα και άλλες μοναδικές συνταγές. 
Για γεύσεις με στυλ και προσωπικότητα!
Διάρκεια: κατόπιν συνεννόησης
Κόστος: από 250 € 

  73. ΖΕΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΚΙ  
Τα παιδιά θα απολαύσουν τη ζεστή σοκολάτα του από το hot 
chocolate bar-περιπτεράκι. Το ρόφημα σερβίρεται με πουράκι, 
σαντιγί, χοντρή ή ψιλή τρούφα.
Διάρκεια:     2  ώρες min. (100 τεμ. min.) 
Κόστος:      180 € + 1,5 € /τεμ



Τ.:  210 2725 160
        6942 719841

Στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία. 

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Φωτεινάτος
Κλαούντια Στουπάριου

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας και στα τηλέφωνα: 

  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ  

Το “Ονειροδρόμιο’’ δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο και την Κλαούντια, καθηγητές 
φυσικής αγωγής, με πολυετή πείρα σε παιδικές δραστηριότητες: σχολεία κατασκηνώσεις, 
θεατρικές ομάδες, εταιρίες ανιματέρ, σεμινάρια παιδοψυχολογίας. Η ομάδα μας δρα εδώ και 
17 χρόνια και είναι γνωστή στο χώρο των παιδικών εκδηλώσεων για την αυξημένη ποιότητά 
της. Το καλύτερο “κομμάτι” μας είναι οι ψυχαγωγοί μας, παιδαγωγοί προσεκτικά επιλεγμένοι 
(καθ. φυσ. αγωγής, νηπιαγωγοί, ηθοποιοί). 
Φιλοσοφία μας είναι η παιδαγωνική ψυχαγωγία και η ασφαλής διασκέδαση των παιδιών.

   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

• Η διαμόρφωση του προγράμματος πραγματοποιείται από τους ανθρώπους μας, 
ξεχωριστά για κάθε πάρτι ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό, την ηλικιακή ομοιογένεια,  
τις προτιμήσεις παιδιών και γονέων.

• Όλος ο εξοπλισμός για τις παιδικές δραστηριότητες παρέχεται από εμάς.
• Tην κατάλληλη ηλικιακή ψυχαγωγία και παιδαγωγική εγγυώνται πτυχιούχοι 

καθηγητές φυσικής αγωγής. 
• Στις επιμέρους τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται: ο Φ.Π.Α. 24%  
• Για περιπτώσεις εκτός λεκανοπεδιου Αττικής στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται: έξοδα 

εκτός έδρας +25%, εξ. κίνησης, εισιτήρια, διόδια.

www.oneirodromio.gr
email: oneirodromio7@yahoo.gr
fb: oneirodromio.gr


