АКТИВНЕ ТА ЦІКАВЕ ЛІТО
З ЛЬВІВСЬКОЮ ШАХОВОЮ АКАДЕМІЄЮ
Професійні тренери проводитимуть навчально-тренувальні
шахові заняття у різних групах, зважаючи на рівень підготовки дитини.
Усі діти, від початківців до вже розрядників та кандидатів в майстри
спорту з шахів, зможуть підвищити свої вміння та навики. Різноманітні
спортивні ігри, інтелектуальні квести, походи та прогулянки створять
для Вашої дитини незабутню атмосферу.
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
• 1 заїзд — з 2 липня (день приїзду) до 12 липня (день виїзду)
• 2 заїзд — з 14 липня (день приїзду) до 24 липня (день виїзду)
• 3 заїзд — з 24 липня (день приїзду) до 3 серпня (день виїзду)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
1 заїзд
Приймає пансіонат “Бойківщина” та готель "Дзвінка" посеред
мальовничих Карпат (смт. Славське, Сколівський район, Львівська
обл.)
ВАЖЛИВО: стан пансіонату радянський!
2 та 3 заїзди
Приймає Готельно-відпочинковий комплекс “Чарівні озера”
(Жовківський район, Львівська обл.)

Детальніше про комплекс: https://goo.gl/RveDiq
НАША КОМАНДА
• міжнародний гросмейстер - Фірман Назар,
• заслужений тренер України - Грабінський Володимир,
• один з кращих дитячих тренерів України - Дмитро Семенов,
• інші тренери
• аніматори та професійні викладачі
ВАРТІСТЬ:
1-ий заїзд:
- в ПАНСІОНАТІ "БОЙКІВЩИНА" (за 1 особу):
розміщення дво- та тримісне
10 ночей
4200 грн. / особу
- в ГОТЕЛІ "ДЗВІНКА" (за 1 особу):
розміщення дво-, три- та чотиримісне
10 ночей
5200 грн. / особу
2-ий та 3-ій заїзди:
- в ГОТЕЛЬНО-ВІДПОЧИНКОВОМУ КОМПЛЕКСІ "ЧАРІВНІ ОЗЕРА":
10 ночей
Номери в ГОТЕЛІ
Номер розділений на ДВІ окремі кімнати з окремим санвузлом із
душовою. Кожна із кімнат обладнана півтораспальним ліжком
(140*200); холодильником; телевізором; меблями (столом, кріслом,
шафою для одягу та приліжковою тумбою).
Можливі варіанти розміщення в номері:
1+1 - 13 000 грн (6 500 грн / особу)
1+2, 2+1 - 16 500 грн (5 500 грн / особу)
2+2 - 20 000 грн (5 000 / особу)
1 дитина без супроводу дорослих - 6 500 грн
Номери в КОТЕДЖІ
Котедж складається з 3 поверхів. На першому поверсі знаходиться
вітальня, кухня та їдальня. На другому – чотири номери Люкс. На
цокольному поверсі – сауна та басейн (додатково оплачуються дрова).
Номер ЛЮКС
Номер складається із прохідної кімнати-вітальні, спальні з окремим
санвузлом із душовою. Номер обладнаний: двохспальним
ліжком(160*200); холодильником; двома плазмовими телевізорами;
феном; меблями (мяким кутком, журнальним столом, кріслами,
шафою для одягу, комодом та приліжковими тумбами).

Можливі варіанти розміщення в номері ЛЮКС:
2+1 - 22 500 грн (7 500 грн / особу)
2+2 - 26 000 грн (6 500 грн / особу)
____________________________________________
У вартість входить:
- проживання по 10 ночей в кожному заїзді
- триразове харчування
- заняття з шахів по 4 год на день
- турніри з шахів
- розважальна програма
У вартість НЕ входить:
- трансфер до і від готелю
Вартість трансферу 100 грн в один бік з особи
____________________________________________
Щоб зарезервувати місце у таборі за цими цінами, необхідно внести
передоплату у розмірі 1000 грн. за 1 особу на картку Приватбанку 5363 5423 0739 8348 Назар Фірман
Зареєструватися: https://goo.gl/LKqvUR

