Мережа навчальних центрів Helen Doron English
Відпочинок у таборі Sunny Land з Англійська Хелен Дорон
Закарпаття с. Поляна - Готель «Срібний Водограй»

Срібний Водограй — один з кращих санаторіїв Закарпаття. Він розташувався в
мальовничому куточку “Срібної землі”, на березі річки Пиня в с. Поляна,
Свалявського району, Закарпатської області.
Цілюще повітря Карпат, простора територія для рухливих ігор та квестів, затишні
альтанки, де проводитимуться щоденні заняття та майстер-класи, дитячий
майданчик, комфортні номери, басейни, великий вибір екскурсій по всьому
Закарпаттю і додаткові розважальні заходи - все це створює сприятливі умови для
чудового та корисного відпочинку в колі друзів і однолітків. А для батьків тут
передбачені релаксаційні та лікувальні процедури, сауна, бювет з лікувальною
мінеральною водою «Поляна Квасова», барбекю на березі річки.
Ідеальні умови для відпочинку, навчання та подорожей подарують Вашій родині
незабутні враження на увесь рік.
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У вартість путівки англомовного літнього табору Sunny Land входить:
1. Харчування. Смачні та корисні сніданки, обіди та вечері включають в себе широкий
перелік страв карпатської та європейської кухні.

2. Комфортні номери з тримісним та чотиримісним розміщенням. У кожному номері є:
холодильник, кондиціонер, телевізор, інтернет, електричний чайник, фен.

3. На території готелю є 2 басейни — критий та закритий
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4. WI-FI по всій території, автостоянка (під охороною)

У нашому англомовному таборі Ваші розумники матимуть:
- Відпочинок на свіжому карпатському повітрі у колі друзів - однолітків
- Щоденні тематичні заняття від Англійська Хелен Дорон
- Святкові вечірки
- Англомовний кінозал
- Екскурсії: замок Паланок (м. Мукачево), Сироварня, Оленяча ферма, Термальні води.
- Майстер-класи, анімація для дітей
- Святкове завершення табору – вечірка та театралізована англомовна вистава
від учасників табору

Літо – це чарівний час відпочинку та навчання!
Долучайтеся!
Координатор проекту Аліна – 067 320 05 82
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ЗАМОК ПАЛАНОК (м.МУКАЧЕВО)
Перлиною самого Мукачево є його замок — "Паланок", розташований на горі вулканічного
походження 68-метрової висоти. Здалеку він виглядає монолітною невеликою кам'яною будівлею, а
з близької відстані - це каскад терас з різноманітними спорудами - стінами, баштами, будинками.
Загальна площа замку 14 тис. кв. метрів і складається він з трьох частин - Верхнього, Середнього
та Нижнього замків. Найстаріший - Верхній замок (XIV-XVI ст.) - знаходиться на вершині гори;
Середній (XVII ст.) - на терасі на 6 метрів нижче і Нижній замок (XVII ст.) - ще на 10 метрів нижче.
Теперішнього вигляду замок набув на початку XVII століття, коли було закінчено забудову усіх
чотирьох терас Замкової гори.
У дворі Верхнього замку стоїть криниця. Її глибина 85 метрів, діаметр верхньої частини 2,5 метра.
Звели криницю саме за часів Корятовича. У випадку тривалих облог вона мала забезпечувати
оборонців питною водою. У стінах криниці до глибини 71 метр було видовбано сходи. На глибині 83
метри розміщувались два резервуари для зберігання води.
Зараз Паланок - це відреставрована середньовічна фортеця. В ньому функціонують: історичний
музей, картинна галерея з виставкою сучасних живописців, художній салон, виставка "Дерев'яні
церкви Закарпаття" тощо. Є у замку затишні кав'ярні, які привітно зустрічають відвідувачів українських та іноземних туристів.
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СИРОВАРНЯ, ОЛЕНЯЧА ФЕРМА
Надзвичайно насичена екскурсія з відвідуванням приватної сироварні за швейцарською технологією.
Селиська сироварня за допомогою сучасного обладнання за швейцарською технологією виготовляє
три сорти сиру: "Селиський", "Хуст", "Нарцис Карпат". Для виготовлення сиру береться екологічночисте молоко, яке постачається приватними господарствами місцевих селян. Кожен зможе
продегустувати та придбати сир за своїм смаком.
Оленяча ферма вже близько 20 років вирощує плямистих північних оленів. Відвідувачі зможуть
ближче познайомитися з цими благородними тваринами.

ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ
Термальні води (від грецького Thérme - жар, тепло, ) - підземні води, що мають температуру 20 ° С і
вище градусів Цельсія. Лікувальні властивості термальних вод відомі ще з часів Римської імперії,
Термальні мінеральні джерела умовно поділяються на теплі (20-37 ° C), гарячі (37-50 ° C) і дуже
гарячі (50-100 ° C). Термальні води Закарпаття за температурою коливаються від 30 ° С до 80 ° С .
На даний момент на території Закарпаття можна виділити два осередки, де можна пройти курс
лікування термальними водами, це: Термальні води с. Берегово, та Термальні води с. Косино
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