Літо-2016 в Австрії
В рамках міжнародної співпраці НВК№12 та на запрошення Міжнародної
федерації по роботі з дітьми TPD ( м. Варшава ) в липні 2016 року
організовується поїздка до міжнародного літнього табору відпочинку в горах
Альпах в Австрії та на морському узбережжі Італії.

Основна мета поїздки – удосконалення знань англійської та польської мов,
нові знайомства, співпраця і спільний відпочинок українських, польських та
литовських дітей. Впродовж 14 днів для учасників табору проводитимуться
мовні курси з іноземних мов, спортивні змагання, різноманітні конкурси,
флешмоби, дискотеки, екскурсії.
Чисте гірське повітря, приголомшлива краса озерних та гірських краєвидів
австрійських Альп, італійське сонечко та купання в морі, захоплюючі розваги,
незабутні екскурсійні подорожі та тепле спілкування з однолітками зроблять
ваш відпочинок неповторним та незабутнім!

ТРАНСПОРТ: автобус з телевізором та Wi-Fi, проїзд до Варшави ( ночівля у
Варшаві ), а далі спільно з польськими та литовськими дітьми до містечка
Treffen. На зворотньому шляху – аналогічно, з ночівлею у Варшаві.
ПРОЖИВАННЯ: Австрія, готель "Alpenrose" знаходиться на горі Герлітцен,
на висоті 1911м над рівнем моря, поблизу живописного курортного містечка
Tреффен. Біля підніжжя гори є мальовниче озеро Оссиахер-зее, де розташована
пристань. Неподалік, за 7 км від Треффена лежить культурний центр Філлах ,
розташований на висоті 1600 м над рівнем моря.

Кожен спуск та підйом на гору Герлітцен займає 15 хв.

Проживання в готелі
– на одному рівні з
хмарами.

Свіже гірське повітря,
пішохідні прогулянки
на різну висоту, приголомшливі незабутні
гірські краєвиди.

Щоденні спуски та
підйоми на гору
Герлітцен – у
сучасних, керованих
електронною
системою кабінках.

На вершині гори Герлітцен.
На такій висоті уявляєш себе крихітною
пташкою.

Альпійські гірські луки, альпійські
MILKu ( правда, не фіолетові) !!!

НОМЕРИ: 4- 5 місні номери з туалетом та ванною кімнатою. В кожній кімнаті
є телевізор. У комплексі є ресторан з гарною кухнею, дискотека, настільний
теніс, місце для активних ігор на свіжому повітрі.

ХАРЧУВАННЯ: 3-разове.
Сніданок (шведський стіл),
Обід ( пакети по турах з
собою ), Вечеря (гарячий суп,
друга страва, десерт)

Шведський стіл:
- м’ясна та овочева
нарізка;
- омлет і варені яйця;
- твердий сир і творог;
- смажені на грилі
сосиски;
- кукурудзяні пластівці
з теплим і холодним
молоком
( на вибір);

- чай, лимон;
- хліб білий та з висівками.

ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА
В рамках відпочинку будуть проведені екскурсії до Венеції (Італія), Бледу,
Любляни (Словенія) та Відня (столиці Австрії). Під час перебування на
відпочинку відбудеться похід у «країну макак» ( природній парк ), замок
Ландскрон, поїздка на гору Райзек (3000 м), здійснюватимуться підйоми в гори,
через день – купання і плавання на байдарках в озері Оссиахер-Зее. Також
відвідаємо м. Філлах, де організовано відпочинок в басейні під відкритим
небом. Відбудуться оглядові прогулянки на катері по озеру Оссиахер-Зее.
ОПЛАТА: за 12 днів відпочинку і 2 дні дороги - 450 євро ( 26 євро за добу +
138 євро за дорогу). Часткову мінімальну дотацію надає Міжнародна федерація
по роботі з дітьми, оскільки оплата відпочинку для українських дітей є така ж
сама, як і для польських дітей, однак ми маємо 2 додаткові ночівлі у Варшаві та
проїзд Рівне-Варшава і назад Варшава-Рівне ). Можливий варіант зниження
загальної вартості поїздки за рахунок зменшення кількості днів відпочинку,
наприклад:
10 днів – 398 євро. Це питання можна обговорити на батьківських зборах.
В оплату входить:
Проїзд;
Проживання (8 ночей в Австрії та 3 ночі в Італії );
3- разове харчування;
Всі зазначені вище екскурсії ( 7 екскурсій );
Послуги екскурсоводів;
Вхідні квитки : в аквапарк, на територію озера, в парк макак, щоденні 2
рази на підйомнику, підйомник на гору «Рейзек», проїзд катером до
Венеції, катання через день на байдарках, катання катером по озеру, вхід
до замку Ландскрон.
7. Щоденні інтерактивні заняття з англійської та за бажанням польської мов
і логіки ( математики ).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Відвідування аквапарку під
відкритим небом на висоті
1600 м в горах.

