
 

 

Μαγικά Χριστούγεννα για  τους μικρούς μας φίλους !  

Ημερήσιο Πρόγραμμα Παιδικών Δραστηριοτήτων στη  

 

 

 

Παρασκευή  22/12 
 17.00-20.00  

o Στον παιδότοπο του Larissa Imperial καλωσορίζουμε τους μικρούς μας  

φίλους. Οι μικροί μας μπόμπιρες ανακαλύπτουν τα γιορτινά  μονοπάτια 

της διασκέδασης, της  δημιουργίας, της καλλιτεχνίας και της  

 20.30-22.00  

o Παιδικός κινηματογράφος για τους μικρούς μας σινεφίλ συντροφιά με 

χυμούς , chip και pop corn!  

Σάββατο  23/12 
 10.30-12.30  

o Στο χώρο του παιδότοπου μεταμορφώνουμε τα πρόσωπα μας με 

υπέροχες προσωποδημιουργίες ( face painting )  

 12.30-17.00 

o  Παιδικός κινηματογράφος για τους μικρούς μας σινεφίλ συντροφιά με 

χυμούς , chip και pop corn 

 17.00-19.00  

o Γίνε και  εσύ  ένας μικρός  Πειρατής !.  

 19.00-20.00  

o Ξεκινά το κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού. Όλοι μαζί ψάχνουμε το 

θησαυρό ξεκινώντας από το χώρο του παιδότοπου και συνεχίζοντας στα 

υπόλοιπα μέρη του ξενοδοχείου. Ποιος θα ναι ο νικητής ; 

 20.30-22.00  

o Ώρα για  διασκέδαση !  Οικογενειακή ντίσκο    για  χορό   και ξεφάντωμα !  

 

 



Κυριακή 24/12 
 10.30-12.30 

o Στο ατελιέ του παιδότοπου οι μικροί σας καλλιτέχνες θα επιδοθούν σε 

Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες και κατασκευές. 

 12.30-17.00 

o  Παιδικός κινηματογράφος για τους μικρούς μας σινεφίλ συντροφιά με 

χυμούς , chip και pop corn 

 17.00-19.30  

o Στο χώρο του παιδότοπου οι μικροί μας σεφ δημιουργούν το δικό τους 

ξεχωριστό εργαστήρι ζαχαροπλαστικής και φτιάχνουν   

Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. 

 21.00-00.30 

o Ενώ οι γονείς διασκεδάζουν στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν οι μικροί 

μπόμπιρες παίζουν παιχνίδια ομαδικά, χορεύουν και γελούν στο χώρο  

του παιδότοπου 

Δευτέρα   25/12 
 10.30-12.30 

o Στο χώρο του παιδότοπου μεταμορφώνουμε τα πρόσωπα μας με 

υπέροχες προσωποδημιουργίες ( face painting )  

 12.30-17.00 

o  Παιδικός κινηματογράφος για τους μικρούς μας σινεφίλ συντροφιά με 

χυμούς , chip και pop corn. 

 17.00-19.00  

o Πρόβα για το  μεγάλο show της ημέρας –<<Ελλάδα Έχεις  Ταλέντο >>. 

Ποιος θα ναι ο νικητής ? 

 19.00-20.15  

o Μουσικά και άλλα ομαδικά παιγνίδια.  

 20.30-22.00  

o Ξεκινά το φανταστικό  Show–<<Ελλάδα Έχεις  Ταλέντο  >>  με  πολύ  γέλιο 

και χαρά !! 

Τρίτη  26/12 
 10.30-12.30 

o Στον αγαπημένο μας παιδότοπο δημιουργούμε ζωγραφιές  και 

αναμνηστικές  Χριστουγεννιάτικες  κάρτες .  

 12.30-14.30  

o Παίζουμε  ομαδικά επιτραπέζια  παιγνίδια  κα μοιραζόμαστε τις  όμορφες 

ιστορίες  από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές μας !  

 14.30-20.30 

o Μαραθώνιος Παιδικός κινηματογράφος για τους μικρούς μας σινεφίλ 

συντροφιά με χυμούς , chip και pop corn !  


