Oferiți o vacanță activă copilului dumneavoastră

TABĂRĂ LA MARE

HALKIDIKI, GRECIA
2 – 12 august
(9 nopți de cazare și 10 zile de distracție)

Oxigen Sport organizează de asemenea
și Summer Kindergarten pentru copii
preșcolari și Summer School pentru
copii școlari.
Detalii la tel. 0722 529 429

Oxigen Sport SRL
Str. Duzilor nr. 23, Sector 2, București
mobil: 0722.529.429, 0731.580.249
contact@oxigensport.ro; www.oxigensport.ro

DESPRE TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE COPII KALIVAS – Halkidiki
Într-o pădure seculară de conifere pe malul mării Egee, în localitatea Metamorfosi de
pe pitorescul braţ Sithonia al Peninsulei Halkidiki, în 1977 dl.Georgios Kalivas, profesor de
educație fizică și sport, a clădit cu pasiune şi profesionalism Tabăra Internaţională de Copii
care ii poartă numele.
Verdeţa presarătă de diversitatea de flori şi palmieri exotici predomină în peisajul
unde copiii vin în contact cu natura, îşi dezvoltă spiritul de echipă și pe cel organizatoric; îşi
cultivă pasiunea pentru sport şi activităţi artistice; cunosc noi destinații, dobândesc
cunoştinţe utile, precum şi prienteni din alte ţări.
Tabăra Kalyvas, cea mai mare tabără din Grecia (capacitate 1600 locuri) reprezintă un
model pentru seviciile de înalt nivel calitativ în domeniul taberelor din Grecia, ceea ce
garantează siguranţa copiilor. Diversitatea de activităţi şi cursuri, precum şi excursiile oferite
se desfaşoară în conditii de maximă siguranță, fiind distractive și educative în acelasi timp.
Sub supravegherea și grija familiei Kalivas şi a personalului său experimentat, copiii petrec o
vacanţă lipsită de griji, departe de poluarea oraşului şi de stresul temelor.
Scopul nostru este ca, plecând din tabără copiii să ramână cu amintirea unei călătorii
de iniţiere în noi experienţe și cunoştinţe.

DOTĂRI TABĂRĂ
Tabăra a fost dotată în urma experienţei îndelungate astfel incât să corespundă
cerinţelor fiecărei grupe de vârstă. Pe suprafaţa imensă a taberei, în formă de amfiteatru,
centrul sportiv ultramodern dă ocazia copiilor să işi cultive spiritul sportiv.
Tabăra dispune de:
- 4 terenuri de fotbal cu gazon artificial
- 2 terenuri de basket
- 1 teren de volei
- 1 teren de tenis
- Piscină de dimensiuni olimpice
- Ping –pong
- Şah pe pardoseală
- 3 locuri de joacă cu leagăne, tobogane și jocuri specifice fiecărei vârste
- 2 cinematografe
- 3 disco
- Locuri special amenajate pentru activităţi sportive și artistice - dansuri, aerobic, desen,
lucru manual, jocuri de masă.
- Asistenţă medicală asigurată 24h/24 de către personalul nostru specializat format din
medic şi 2 asistente,în cabinetul medical al taberei.
- Sistem complet de siguranţă şi de extincţie a focului
- Alimentarea cu apă se face din reţeaua proprie
- Sunt respectate cele mai riguroase norme de funcţionare pentru siguranţă și igienă
(Certificat de Management al Calității ISO22000 HACCP)

PROGRAM ZILNIC
08:30

Trezire muzicală

14:30 – 17:00 Siesta

08:30 – 09:00 Igiena personală

17:15 – 17:30 Gustarea de după-amiază

09:00 – 09:15 Intâlnire matinală

17:30 – 18:30 Ore de înot în piscină

09:15 – 09:45 Mic dejun

18:30 – 20:30 Activităti sportive și artistice

09:45 – 10:45 Curățenie, vizita
instructorului grec

20:30 – 21:15 Cina
21:15 – 23:00 Petrecere de seară (3 Disco,
2 cinema, Concursuri, Serbări)

10:45 – 12:15 Plajă, răcoritoare
12:15 – 13:30 Duș, timp liber

23:00 – 23:30 Pregatire pentru odihnă

13:30 – 14:15 Prânz

23:30

NOAPTE BUNĂ!

MENIU ZILNIC

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

LA PLAJA

PRANZ

DESERT

CINA

Paste cu carne tocata sau pastitio,
branza feta, fructe

Gogosi

Snitel de pui cu orez, fructe

Snitel de porc cu piure sau cartofi
la cuptor, salata de rosii cu ulei de
masline, fructe

Suc natural in fiecare zi

LUNI

MIC-DEJUN

Lapte prospat/ceai, unt proaspat, gem, crema de ciocolata Merenda,
masline, ou fiert - in fiecare zi

ZIUA

Croissant cu suc
Pizza sau Hot Dog cu cartofi
natural

Musaca, salata de rosii, branza feta,
fructe

Placinta dulce

Suvlaki de pui, cartofi
projiti, racoritoare

Friptura cu cartofi prajiti, salata,
fructe

Prajitura de casa

Spaghete cu sos napolitan,
parmezan, fructe

Pui la gratar cu orez, salata de rosii
cu ulei de masline, fructe

Placinta dulce

Shaorma cu chifla,
racoritoare

Ardei umpluti, branza feta, fructe Prajitura de casa

Friptura la cuptor, paste, salata,
fructe

Inghetata

Suvlaki cu cartofi projiti,
racoritoare

Pizza, racoritoare

SERVICII INCLUSE:
- transport cu autocare clasificate cu plecare din București
- cazare 11 nopți în căsuţe cu paturi suprapuse (spre bucuria copiilor)

- trei mese/zi plus răcoritoare pe plajă şi gustare la ora 17.00
- monitor permanent din partea taberei în fiecare căsuţă
- activităţi educaţional sportive cu instructori specializaţi (fotbal, basket, tenis, voley,
aerobic, gimnastică ritmică, dansuri populare greceşti, teatru, desen, cursuri de înot în
piscină, etc)

- cursuri de limbă și mitologie greacă
- jocuri interactive în limba engleză
- activități ecologice
- asistenţă medicală specializată 24h/24h (cabinet medical, cu medic prezent 24h/24h)
EXCURSIE INCLUSĂ în prețul taberei:
- Vizitarea oraşului Salonic
In capitala Greciei de nord, oraşul Salonic,
copiii vor admira în turul panoramic cu
autocarul: Turnul Alb, Arcul lui Galerius,
Cetatea veche-KASTRA, Rotonda, biserica Sf.
Dumitru, Sf. Sofia, Piaţa Aristotelus şi alte
obiective turistice, cu oprire la un mare
centru comercial pentru masa de prânz şi
cumpărături.

BAGAJ PERSONAL
Să nu uit să pun în valiză: periuță și pastă de dinți, șampon, gel de duș, burete, prosoape (de
plajă, de duș), lenjerie intimă, șosete, îmbrăcăminte și pantofi sport, papuci, pantalon lung,
pulover sau geacă, costum de baie, șapcă, cremă de protecție solară, cască de cap pentru
piscină și lanternă.
Dacă îmi amintesc: ustensile desen, rachetă, mingiuțe de ping pong, cărți de joc.
Să uit să iau cu mine: lucruri de valoare, telefon mobil și jocuri electronice, c să petrec o
vacanță fără griji! (Tabăra nu-și asumă responsabilitatea pentru pierderea acestora).

ACTE NECESARE:
-

pașaport individual valabil minim 6 luni
acordul ambilor părinți pentru plecare, prin declarație notarială
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a copilului

VARSTĂ PARTICIPANŢI: 5-16 ANI
PERIOADĂ: 2 – 12 AUGUST (9 nopți de cazare)
PREȚ: 410 euro
TERMENE DE ÎNSCRIERE ȘI PLATĂ: rezervare loc și AVANS 100 Euro până la 28 februarie
2016, restul banilor pot fi plătiți și în rate, ultima tranșa până la 1 iulie 2016.

Transportul este asigurat cu autocarul:
Plecare din București 2 august – ora 19:00, sosire în tabăra Kalivas – 3 august dimineața
La întoarcere, plecare din tabara Kalivas în 12 august – ora 8:00, sosire în București în jurul
orei 22:00.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE și ÎNSCRIERI:
0722.529.429 – Monica Sora
www.oxigensport.ro

