
Από τις 13:00  Ελάτε μαζί μας στο θαυμαστό κόσμο της Grecoland,  
 όπου σας περιμένουμε όλους με χαρά! Θα γνωριστούμε  
 μέσα από το παιχνίδι, τη διασκέδαση και τη χαρά της  
 δημιουργίας.

14:00  Πιστοί στις παραδόσεις του νησιού θα διακοσμήσουμε 
τους «μπότηδες», τα πήλινα κανάτια της Κέρκυρας, 
θα ακούσουμε εντυπωσιακές ιστορίες και θα μάθουμε 
για το φαντασμαγορικό έθιμο της ρίψης τους από τα 
μπαλκόνια.

12:30 - 14:30  Στην Tasty Corner του ξενοδοχείου, οι μικροί μας 
φίλοι απολαμβάνουν ολόφρεσκα γεύματα και γλυκούς 
πειρασμούς. 

14:00 - 15:30  Κόκκινη κλωστή δεμένη….Οι μικροί σας μπόμπιρες 
κάνουν καινούριους φίλους και διασκεδάζουν με 
παραμύθια, ζωγραφική και επιτραπέζια παιχνίδια.  

15:30 - 18:00  Ποιος θα πάρει τη σημαία; Οι μικροί μας φίλοι θα 
επιδοθούν στο φανταστικό, ξέφρενο παιχνίδι Capture 
the flag μέσα στην πανέμορφη φύση. Με ταχύτητα, 
στρατηγική και ομαδικό πνεύμα θα είσαι εσύ ο 
νικητής! Οι λιγότερο ανταγωνιστικοί μπορούν να 
επιλέξουν την Grecoland για δημιουργική απασχόληση 
με πασχαλινές κατασκευές, μουσική και χορό!

18:30 - 19:30  Πάμε να δούμε κουκλοθέατρο μαμά; Η παράσταση «Η 
αλεπού και τα σταφύλια» από την Κερκυραϊκή ομάδα 
«3 Λαλούν» θα μας δώσει πολύτιμα διδάγματα και θα 
μας διασκεδάσει.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Στην Grecoland του Corfu Imperial το βασίλειο των παιδιών, 
καλωσορίζουμε τους μικρούς μας φίλους. Με την φροντίδα παιδαγωγών 
τα παιδιά ανακαλύπτουν τα μονοπάτια της μουσικής, της διασκέδασης, 
της παράδοσης και της δημιουργίας.

Πασχαλινό Πρόγραμμα



 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
Από τις 10:00  Καλωσορίζουμε στην Grecoland τους μικρούς μας φίλους και 

τους υποσχόμαστε μια απίθανη μέρα με πολύ, πολύ γέλιο και 
διασκέδαση

11:00 - 14:00  Στο ατελιέ της Grecoland οι μικροί μας καλλιτέχνες 
δημιουργούν ζωγραφίζοντας πάνω σε πέτρες και κοχύλια 
εικόνες από την φύση και τα τοπία από την υπέροχη 
ανοιξιάτικη φύση της Κέρκυρας.

12:30 - 14:30  Στην Tasty Corner του ξενοδοχείου, οι μικροί μας φίλοι 
απολαμβάνουν ολόφρεσκα γεύματα και γλυκούς πειρασμούς.

14:00 - 15:30  Στην αγαπημένη μας Grecoland διασκεδάζουμε με ζωγραφική, 
επιτραπέζια παιχνίδια και παραμύθια.

15:30 - 18:00  Ελάτε να παίξουμε και να διασκεδάσουμε στην πανέμορφη 
φύση και να χαρούμε τον ήλιο! Εναλλακτικά στο χώρο της 
Grecoland τα παιδιά θα μεταμορφώσουν τα πρόσωπά τους 
με υπέροχες προσωποδημιουργίες (face painting) και θα 
επιδοθούν σε ομαδικά παιχνίδια.

KΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Από τις 10:00  Καλημέρα Πασχαλιά! Παιδιά ελάτε να ζωντανέψουμε παρέα 

την πιο αγαπημένη γιορτή του χρόνου! Με υπέροχη πασχαλινή 
ατμόσφαιρα, για ματάκια εκστασιασμένα, λαμπερά και 
χαρούμενα, για ένα θησαυρό αναμνήσεων με πολλά παιχνίδια, 
γέλιο και διασκέδαση.

11:00 - 14:00  Στο ατελιέ της Grecoland δημιουργούμε όλοι μαζί ένα τεράστιο 
ομαδικό κολάζ για να υποδεχτούμε τη λαμπρή γιορτή του 
Πάσχα.

14:00 - 15:30  Με φαντασία και υπέροχες παραμυθένιες εικόνες 
υποδεχόμαστε τους μικρούς μας φίλους και διασκεδάζουμε με 
ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια και πασχαλινές ιστορίες.

15:30 - 18:00  Μικροί και μεγάλοι επιδίδονται στο Κυνήγι του Κρυμμένου 
Θησαυρού. Ελάτε να τον ανακαλύψουμε ξεκινώντας απ’ την 
Grecoland. Καλή τύχη! 

Πασχαλινό Πρόγραμμα



ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Από τις 10:00  Τα παιδιά αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία τους, διασκεδάζουν 

με ατελείωτο παιχνίδι και δημιουργούν χειροποίητες 
κατασκευές με πολύχρωμα υλικά στην Grecoland.

11:00 - 14:00  Face Painting: Με φανταστικές παραμυθένιες εικόνες 
καλωσορίζουμε τους μικρούς μας φίλους και μεταμορφώνουμε 
τα πρόσωπα των παιδιών με μοναδικές προσωποδημιουργίες. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι οικολογικά και απομακρύνονται με νερό. 

12:30 - 14:30  Στην Tasty Corner του ξενοδοχείου, οι μικροί μας φίλοι 
απολαμβάνουν ολόφρεσκα γεύματα και γλυκούς πειρασμούς.

14:00 - 15:30  Η πριγκίπισσα των παραμυθιών μεταφέρει τους μικρούς μας 
φίλους σε τόπους μαγικούς. Τα παιδιά κάνουν νέους φίλους και 
διασκεδάζουν με ζωγραφική και επιτραπέζια παιχνίδια.

15:30 - 18:00  Οι πιο αθλητικοί τύποι θα επιδοθούν στο φανταστικό, ξέφρενο 
παιχνίδι Capture the flag μέσα στην πανέμορφη φύση. Με 
ταχύτητα, στρατηγική και ομαδικό πνεύμα θα είσαι ο νικητής! 
Στην Grecoland τα παιδιά διαγωνίζονται σε απίθανο talent 
show.

Πασχαλινό Πρόγραμμα


