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Η αγάπη μας για τα παιδιά μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε για αυτά ένα χώρο,
όπου θα μπορούσαν να ζήσουν αξέχαστες στιγμές. Το όραμα μας ήταν η δημιουργία
μιας πρότυπης παιδικής κατασκήνωσης, όπου τα παιδιά θα περνούν ξένοιαστες
διακοπές μέσα στη φύση, αλλά ταυτόχρονα θα γίνονται καλύτεροι άνθρωποι
μέσα από τη συνύπαρξή τους.
Κάθε χρόνο ανοίγουμε πανιά για μια χώρα φαντασίας, παιχνιδιού,
ανεμελιάς. Εκεί που χτίζονται μοναδικές φιλίες, εκεί που η χαρά, η
δημιουργία, το παιχνίδι, η ψυχική ανάταση και η ευεξία βρίσκονται
καθημερινά στο επίκεντρο των προσπαθειών μας.
Χιλιάδες χαμόγελα, χιλιάδες ευτυχισμένοι μικροί «Λωτοφάγοι»,
μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας και να
υποδεχτούμε και φέτος με υπευθυνότητα και στοργή τους
μικρούς κατασκηνωτές ένα μαγικό ταξίδι
στη ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ.
Ηρακλής & Πελαγία Κυριακάκη

Η ΚΑΤΑΣΚΉΝΩΣΗ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ
Οι άνθρωποι μας είναι, σύντροφοι στην περιπέτεια, στον ενθουσιασμό, στην υπευθυνότητα, συνοδοιπόροι στην ανάταση, στην συνεργασία και στην εμψύχωση,
συνεργάτες στην καθοδήγηση, στην μεταδοτικότητα. Πρωτοπόροι και μπροστάρηδες στην δημιουργία, στη φαντασία και στην
εξερεύνηση, στην προσπάθεια και στην ομάδα, φίλοι και οικογένεια, στην αγάπη και στη φροντίδα των μικρών
μας Λωτοφάγων.

Στόχος μας η ψυχική ηρεμία ή
ευτυχία, η πνευματική ανάπτυξη,
η σωματική άσκηση και ευεξία
των παιδιών.

Η οικογένεια ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
μένει μέσα στην
κατασκήνωση
εποπτεύοντας ολες τις
δραστηριότητες.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΌ ΜΑΣ ΜΈΛΗΜΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΏΝ ΜΑΣ ΦΊΛΩΝ ΚΑΙ Η ΤΉΡΗΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΉΣ
• ΠΥΡΑΣΦΆΛΕΙΑ. Εκτός από τους μεμονωμένους πυροσβεστήρες που είναι
διάσπαρτοι σε νευραλγικά σημεία της κατασκήνωσης διαθέτουμε το ποιο
τελειοποιημένο σύστημα πυρασφάλειας συνδεδεμένο με ιδιόκτητη γεώτρηση
στον χώρο της κατασκήνωσης.
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Για να κοιμούνται ασφαλή τα παιδιά η κατασκήνωση φυλάσσεται
όλο το 24ωρο από ιδιωτική εταιρία security και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας
νυχτοφύλακας και νοσηλευτικό προσωπικό περιπολούν.
• ΙΑΤΡΌΣ και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν συνεχώς μέσα στην
κατασκήνωση και κοντά στα παιδιά, 24 ώρες το 24ωρο..
• ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ. Μια ομάδα καθαρισμού φροντίζει με επιμέλεια τις
εγκαταστάσεις σε καθημερινή βάση, εξασφαλίζοντας 				
ένα υγεινό περιβάλλον για τα παιδιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα παιδιά
συνοδεύονται και επιβλέπονται από τον ομαδάρχη τους,
ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ομαλή
τους συνύπαρξη και ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπιτάκι με
αυτά. Επιπλέον, οι ομάδες καθοδηγούνται και επιτηρούνται
σε κάθε τους δραστηριότητα από εξειδικευμένους
επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς κ.λ.π.). Το πρόγραμμα απασχόλησης και διασκέδασης
έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις
δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Στοχεύοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών οργανώνουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη της
δημιουργικότητας, την καλλιέργεια της
φαντασίας, την πνευματικότητα και την
ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος.
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Θέατρο
Μεταμφιέσεις
Καρναβάλι
Χειροτεχνίες
Κατασκευές
Ζωγραφική
Μουσική
Δημιουργική Αγωγή
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Θεατρικό Παιχνίδι
Κουκλοθέατρο
Καραγ κιόζης
Μοντέρνοι Χοροί
Παραδοσιακοί χοροί
Μυθοπλασία
Επιτραπέζια παιχνίδια
Ομαδικά παιχνίδια
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Πάρτι
Μουσικοχορευτικές βραδιές
Παραδοσιακά παιχνίδια
Γιγαντιαίο σκάκι
Λούνα Παρκ
Κυνήγι Θησαυρού
Παιδικό καφενείο
Ταχυδρομείο
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Ραδιοφωνική ομάδα
Εργαστήρια οικολογίες
Πρόγραμμα ανακύκλωσης
Πάρτι γενεθλίων
Σφαιριστήριο
Διαγωνισμοί ομορφιάς, χορού,
τραγουδιού

Οι μικροί μας φίλοι, ζουν
μοναδικές στιγμές χαράς και
δημιουργίας, κεφιού και
διασκέδασης, που χαράζονται
ανεξίτηλα στη μνήμη τους
και τους συντροφεύουν σε
όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Εκεί που ενώνεται το φανταστικό με το πραγματικό φτιάξαμε έναν μικρό παράδεισο για τα παιδιά.
Σε ένα χώρο που το όμορφο Κρητικό τοπίο ενώνεται με τον ουρανό και
την άπλετη θέα του Αιγαίου πελάγους δημιουργήσαμε την
ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ.
160.000 τ.μ. καταπράσινου φυσικού περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν κατάλληλα με σεβασμό στην φύση και στις παιδικές ανάγκες για να φιλοξενήσουν τους μικρούς ΛΩΤΟΦΑΓΟΥΣ.

Η διαμονή των παιδιών γίνεται ευχάριστη μέσα σε μεγάλα ευρύχωρα
σπιτάκια, το καθ’ ένα από τα οποία διαθέτει εσωτερικό WC, ενώ κάθε
παιδί έχει το δικό του καλαίσθητο κρεβατάκι.
Ανά 8-10 σπιτάκια σχηματίζεται μια μικρή γειτονιά με την δική της
πλατεία που διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των παιδιών.

Η ανάγκη για κίνηση παιχνίδι και
αθλητισμό είναι βασικά στοιχεία στην
ζωή του παιδιού και εμείς φροντίζουμε να
του εξασφαλίσουμε την δυνατότητα να το
κάνει διαθέτοντας:
•
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4 γήπεδα Ποδοσφαίρου
1 γήπεδο Beach Soccer
2 γήπεδα Μπάσκετ
2 γήπεδα Τένις
2 γήπεδα Beach Volley
2 Πισίνες
Αγωνιστικό Τραμπολίνο
Tραπέζια Ping - Pong
1 γήπεδο Badminton
Ρυθμική Γυμναστική
Τοίχος Αναρρίχησης
1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΓΕΥΜΑ: Φακές, τυρί φέτα, σαλάτα, φρούτο.
ΔΕΙΠΝΟ: Σουβλάκι με πατάτες τηγανητές, σαλάτα,
ζελέ.

ΤΡΙΤΗ

ΓΕΥΜΑ: Κοτόπουλο λεμονάτο, ριζότο με καλαμπόκι
και αρακά, σαλάτα, κομπόστα.
ΔΕΙΠΝΟ: Μακαρόνια με σάλτσα "Ναπολιτάν", τυρί
τριμμένο, σαλάτα, φρούτο ή γλυκό.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΩΙ
09:00	Πρωϊνό ξύπνημα, ατομική
καθαριότητα, τακτοποίηση
δωματίων
09:30 Πρωϊνό
10:30 Aθλητισμός
13:00 Mεσημεριανό φαγητό
14:00 Παιχνίδια γειτονιών
14:30 Aνάπαυση

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

16:45 Aπoγευματινό
17:00	Aθλητικές Δραστηριότητες,
Aθλητικoί Αγώνες,
Δημιoυργίες-Kατασκευές,
Θεατρική Ομάδα,
Δημoσιoγραφική Ομάδα,
Eκμάθηση Χoρoύ,
Eπιτραπέζια Παιχνίδια,
Περίπατoι στη Φύση
19:30 Aτoμική Kαθαριότητα
20:00 Βραδινό φαγητό

ΒΡΑΔΥ

21:00	Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
Διαγωνισμοί χορού,
τραγουδιού, ομορφιάς, κ.α.
23:00 Ύπνος

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΙΝΟ

Γάλα με σοκολάτα ή σκέτο, πορτοκαλάδα, τσάι,
ψωμί, φρυγανιές, βουτήματα διάφορα, cookies,
corn flakes, αυγά βραστά, βούτυρο, μαρμελάδα,
μέλι, μερέντα.

ΓΕΥΜΑ: Φασολάκια φρέσκα λαδερά με πατάτες
φούρνου, τυρί φέτα, φρούτο.
ΔΕΙΠΝΟ: Χάμπουργκερ με πατάτες τηγανητές,
σαλάτα, ζελέ.

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΡΟΓΕΥΜΑ

ΓΕΥΜΑ: Ψαροκροκέτες με ριζότο, σαλάτα, φρούτο.
ΔΕΙΠΝΟ: Hot dog με πατάτες τηγανητές, σαλάτα,
φρούτο ή γλυκό.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ: Κοτόπουλο με κριθαράκι, σαλάτα, φρούτο.
ΔΕΙΠΝΟ: Πίτσα με πορτοκαλάδα, φρούτο.

Χυμός ή ντονατσάκι με γέμιση ή λουκουμαδάκι
ή παγωτάκι.
Κρουασάν βουτύρου ή με σοκολάτα ή με
μαρμελάδα, λουκουμά με ζάχαρη ή παγωτό ή
ντόνατς ή κέικ ή τυρόπιτα ή πιτσάκι ή τοστ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΕΥΜΑ: Μακαρόνια με κιμά, τυρί τριμμένο, σαλάτα,
κομπόστα.
ΔΕΙΠΝΟ: Κλαμπ σάντουιτς με πατάτες τηγανητές,
σαλάτα, φρούτο ή γλυκό.

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΕΥΜΑ: Μπριτζόλα με πατάτες φούρνου, σαλάτα,
φρούτο.
ΔΕΙΠΝΟ: Καρμπονάρα, σαλάτα, φρούτο.
Όλα τα φαγητά σερβίρονται σε μερίδες εστιατορίου.
Η κατασκήνωση έχει το δικαίωμα αλλαγής του μενού
όποτε το κρίνει απαραίτητο.

...ΚΆΘΕ ΜΙΚΡΌΣ ΛΩΤΟΦΆΓΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΈΧΕΙ ΜΑΖΊ ΤΟΥ:
• Σεντόνι, μαξιλάρι, μαξιλαροθήκη.
• Υπνόσακο, φακό, τηλεκάρτα.
• 7 αλλαξιές ρούχα.
• Πιτζάμες και παντόφλες.
•	Ατομικά είδη καθαριότητας (οδοντόβουρτσα,
οδοντόκρεμα, αφρόλουτρο, σαμπουάν).
•	2 πετσέτες (1 για ατομική υγιεινή & 1 για την πισίνα).
• Εσώρουχα, κάλτσες, καπέλο, μαγιό.
• 1 πουλόβερ ή 1 φούτερ.
• Αθλητικά παπούτσια και αθλητική φόρμα.
• Σάκο για τα άπλυτα.
•	Μπορείτε επίσης να έχετε μαζί σας, επιτραπέζια, βιβλία,
μουσικά όργανα και διάφορα παιχνίδια (χαμηλής αξίας).

Συνεργαζόμενα ταμεία
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΙ ΣΕ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ
ΔΙΚΑΙΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΊΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΤΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 22 ΗΜΈΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΉΝΩΣΉ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ
ΤΑΜΕΊΟ ΤΟΥΣ.
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Γ.Ε. - ΓΕΑ (Αξ/κοι & Υπαξ/κοι) Γ.Ε.Σ. (Αξ/κοι & Υπαξ/κοι) Π.Ο.Ε.Υ.Ε.Θ.Α.
(Πολ. υπάλληλοι ΓΕΣ-ΓΕΝ)
ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ ΑΕ).
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
ΕΛ.ΤΑ. (Οι εργαζόμενοι στα γραφεία).
ΙΚΑ (Οι εργαζόμενοι στα γραφεία).
ΝΑΤ (Οίκος Ναύτου, οι έχοντες ναυτικό φυλλάδιο).
ΟΑΕΔ (Οι εργαζόμενοι στα γραφεία).
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Τράπεζα.
ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (αλουμινοκατασκευές, κατασκευές σιδήρου, κ.λπ.).
ΤΑΝΠΥ (ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων και ναυτιλιακών εταιριών).
ΤΑΞΥ (Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία - ξενοδοχοϋπάλληλοι).
ΤΑΠ - ΟΤΕ.
ΤΑΣ (Συμβολαιογράφοι).
ΟΑΕΕ (Πρώην ΤΕΒΕ - Οι εργαζόμενοι στα γραφεία).
ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Attica Bank, πρώην Κύπρου, πρώην
Αγροτική, κ.λ.π.).
ΤΣΑΥ (Γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί).
ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικοί, αρχιτέκτονες).
ΤΥΔΚΥ (Υπάλληλοι δήμων όλων των νομών).
Συνεργαζόμαστε με σωματεία εργαζομένων όπως π.χ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΚΟ, BP, MOBIL.
Επίσης δωρεάν 15/Θήμερα προγράμματα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΟΑΕΔ.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΤΑΜΕΙΩΝ

Ο.Α.Ε.Δ.

Α. 16 Ιουνίου - 30 Ιουνίου
Α. 16 Ιουνίου - 8 Ιουλίου
Β. 23 Ιουνίου - 07 Ιουλίου
Β. 09 Ιουλίου - 31 Ιουλίου
Γ. 01 Αυγούστου - 23 Αυγούστου Γ. 09 Ιουλίου - 23 Ιουλίου
Δ. 16 Ιουλίου - 30 Ιουλίου
Ε. 01 Αυγούστου - 15 Αυγούστου
Ζ. 08 Αυγούστου - 22 Αυγούστου
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Κυριακάκης Ηρακλής (ΠΕΛ-ΦΑΝ Α.Ε.)
Γραφείο Ηρακλείου: Μεραμβέλλου 58, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 343904-5 • Fax: 2810 343905
Κατασκήνωση: Αγριανά Χερσονήσου, 71500 • Τηλ.: 28970 24500-1
Λογιστήριο: Fax: 28970 24504
e-mail: info@lotofagi.gr • facebook: Χώρα των Λωτοφάγων
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