Цього року ми вирішили продовжити нашу минулорічну традицію, і відправитися з шахістами в табір в
Грецію! Ми будемо суміщати корисне з приємним - інтенсивні шахові заняття з відпочинком на морі!
Це буде чудовий екологічний відпочинок на березі Егейського моря!
Поїздка відбудеться з 2 по 16 липня на 14 ночей.
Унікальний табір, у якому поєднані здоровий спосіб життя та здорове мислення, спорт та мистецтво,
історія і культура, навчання та відпочинок.
І звісно - щоденні інтенсивні шахові заняття! Якщо не вмієте грати в шахи - навчимо! А якщо вмієте ваша майстерність вдосконалиться!
А ще: правильний розпорядок дня, безпека, опіка супроводжуючого персоналу, щоденні бесіди, квести,
міфи Древньої Греції, екскурсії.
І, звичайно ж, знайомства, танці, море, сонце і безліч нових друзів!
Проживання - в готелі "Club Ermioni Hotel", найбільшому трьохзірковому готелі на усьому Пелопонесі,
площею 230.000 м кв. що розташований на власній косі, яка омивається морем зі всіх сторін, 6
кілометрів від містечка Ерміоні та 8 кілометрів від Порто Хелі,190 км від Афін. Великий мис, що далеко
заходить в море, практично відділяє Арголідську затоку від відкритого моря, утворюючи надзвичайно
красиву гавань, на берегах якої і розташоване містечко Порто Хелі. Готель знаходиться в чудовому
оливковому та апельсиновому парку, з власними 4 пляжами та з пологим заходом в море.
Великий плюс цього готелю - власні декілька пляжів з безкоштовними шезлонгами. І великий басейн з
морською водою! І чудова розважальна анімація для дітей і дорослих.
Що ми пропонуємо:
- проживання в 3-х місних номерах зі зручностями.
- 3-х разове харчування
- щоденне купання в морі
- щоденні шахові заняття в групах, в залежності від рівня знань
- екскурсії до археологічних пам`яток Світової Спадщини ЮНЕСКО
- участь у різноманітних екологічних програмах щодо збереження навколишнього середовища
- уроки Англійської та Грецької (за бажанням) мов кожен день
- спортивні ігри та квести під наглядом вихователів та тренерів
- охорона 24 години на добу, медичне обслуговування, лікар та медсестра.
Територія готелю огороджена і охороняється. Стороннім, без спеціального пропуску, вхід
ЗАБОРОНЕНО. Діти знаходяться під цілодобовим наглядом вихователів, тренерів.
У вартість путівки входять 2 екскурсії:
1. Острів Спецес.
Спецес - невеликий, але дуже мальовничий острів з безліччю евкаліптових та сосонових лісів,
мозаїчними вуличками та чудовими пляжами.
2. Арголіда. Мікени - Епідавр - Нафпліон.
ПУТІВКИ ДОСТУПНІ ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНІМ БРОНЮВАННЯМ.
Необхідна передплата у розмірі 30%.
ВАРТІСТЬ ТУРУ дійсна до 18.03.2019, після чого ціна може змінюватися.
629 євро на 1 людину.
У вартість входить:
- трансфер (аеропорт-готель-аеропорт)
- проживання у 3-х місних номерах зі зручностями
- 3-разове харчування
- 2 екскурсії по культурних пам`ятках Греції
- страхування
- транспортні витрати по Греції
- усі навчально-освітні модулі з Англійської та Грецької мови
- усі навчально-освітні та інтерактивні модулі

- усі навчальні шахові модулі
- фото і відео
- усі розважальні заходи
- щоденне купання у морі під наглядом вихователів
ДОДАТКОВО ОПЛАЧУЄТЬСЯ:
- авіапереліт Київ-Афіни-Київ (ціна в межах 225-230 євро)
- віза та вартість послуг по отриманню візи (підготовка документів, переклади,тощо)
- страховка
- проїзд до Києва.
Для тих, хто був з нами минулого року ми пропонуємо знижку 5%!
Шахові тренери, які протягом 2-х тижнів будуть навчати дітей:
Ромашов Антон - тренер Фіде, один з найкращих дитячих тренерів України. Серед його вихованців –
чемпіони України.
Гриньов Валерій - шаховий тренер з Києва, міжнародний майстер.
Приєднуйтесь до нас вже зараз і ви отримаєте знань і емоцій на цілий рік вперед!
Нагадуємо, що в червні в нас буде шаховий табір в Туреччину, деталі можна прочитати тут https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2091155687638748&id=100002330100356.
По всіх питаннях дзвоніть 093-148-77-00 Анна.

