ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ У ТАБОРІ ЮНЕСКО
Київський ліцей бізнесу та Club for UNESCO of Piraeus & Islands
запрошують до участі в освітньому проекті
«ПІЗНАЄМО ГРЕЦІЮ − КОЛИСКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

20.06.17 - 04.07.17



+38 (044) 456-0814
+38 (097) 258-3186
 klb.education

• два тижні у міжнародному молодіжному таборі на узбережжі Егейського моря
• 4-разове вітамінізоване харчування
• проживання в готелі Calamos Beach (3-місні номери зі зручностями)
• захоплюючі навчальні екскурсії до Афін, Олімпії, о. Евбея
• щоденне знайомство з грецькою культурою (танці, легенди та міфи, квести), інтерактивне вивчення
грецької мови
• цікаве дозвілля (на території басейн, футбольні й баскетбольні поля, тренажери тощо)
• художній, музичний, танцювальний та інші мистецькі гуртки
• вдосконалення англійської мови та друзі по всьому світу

Запрошуємо дітей і вчителів
з групами учнів (від 10 до 18 років)
ПІЗНАЄМО ГРЕЦІЮ − КОЛИСКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ – РАЗОМ!

Освітньо-оздоровча програма «У колисці європейської цивілізації»
Греція -2017. Міжнародний молодіжний табір за підтримки ЮНЕСКО
20.06.17 - 04.07.17 (дата може змінитися на декілька днів залежно від авіарейсу)
Освітньо-оздоровча програма відбувається за підтримки ЮНЕСКО в міжнародному молодіжному
таборі , який розташований в Kalamos, одному з кращих курортів Греції на узбережжі Середземного
моря.
Проживання: готель «Kalamos» на убережжі, номера зі зручностями на 2-3 особи.
Харчування: 4-разове вітамінізоване харчування
Учасники - школярі і студенти з різних країн світу віком від 10 до 18 років.
У програмі: двотижневий захоплюючий відпочинок з однолітками з різних країн, спорт, море і сонце.
Знайомство з історією, культурою й традиціями античної та сучасної Греції, вдосконалення англійської
мови, інтерактивний клуб грецької мови, розвиваючі ігри, творчі вечори, дружнє спілкування …
20.06.17

21.06-03.07

Виліт з Києва (аеропорт Бориспіль) Приліт в Афіни. Трансфер до табору 30 км.
Поселення. Знайомство. Вечір відпочинку.
Щодня :
- інтерактивне вивчення грецької історії та культури
- інтерактивні уроки англійської та грецької мов
- морські купання, пляж
- водний відпочинок в басейні - аква аеробіка, ігри, конкурси, вікторини разом з вожатими
під наглядом інструкторів,
- спортивні секції та змагання з тренерами та міжнародними учасниками (футбол,
баскетбол, волейбол, теніс).
- художній, музичний, танцювальний та інші мистецькі гуртки
- щовечора культурні заходи.
4 заплановані екскурсії *:

Афіни з Акрополем, оглядова по місту, площа Конституції, прогулянка
старими вуличками Плаки - історичного центру міста, вільний час

Острів Евбея . Відвідування археологічного музею, храму Аполона

Острови Греції. Екскурсія по морю на острівну Грецію. Розважальна
програма.

Пішохідна екскурсія – «Стежка духовної гармонії»

04.07.2017

Від’їзд з табору до аеропорту Афіни. Приліт до Києва.

* Перелік екскурсій може змінюватись.
Ініціатор проект : Київський ліцей бізнесу тел. +38 044 456 08 14,
Координатор: Грекова Олеся Сергіївна 0972583186

Пізнаємо Грецію – колиску європейської цивілізації - разом!

