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Відпочинок з Англійська Хелен Дорон
Чорне море, м. Скадовськ - Готель «Весняний»
Готель розташований в західній частині Скадовська. Ідеальні умови для навчання,
відпочинку та подорожей подарують Вашій родині незабутні враження на весь рік.
До моря і пляжу 15 хв. ходьби, 4 хв - на автомобілі ( від готелю до пляжу курсує
мікроавтобус, вартість якого входить у загальну вартість табору).
У вартість путівки англомовного літнього табору “Англійська Хелен Дорон”
входить:
1. Пляж приватний (безпечний ), шезлонги, парасолі, атракціони для дітей.

2. Харчування протягом таборування 3-разове: сніданок, обід та вечеря.
Порційне, збалансоване.
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3. Сауна, тренажерний зал, джакузі – входить у вартість.

4. На території готелю є 3 басейни різної глибини – користування безкоштовне.

.
5. Комфортні номери з двоспальними ліжками та окремими одномісними. У
кожному номері є: холодильник, кондиціонер, телевізор, інтернет.

5. WI-FI по всій території, безкоштовна автостоянка (під охороною).
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У нашому англомовному таборі Ваші розумники матимуть:
- Щоденні заняття від Англійська Helen Doron.
- Купання в морі досхочу, морське повітря, веселощі на батутах та гірках.
- Конкурси та квести.
- Святкові вечірки, день Нептуна.
- Екскурсії: біосферний заповідник Асканія Нова, прогулянка на кораблі на
острів-косу Джарилгач, похід у Дельфінарій, поїздка в Лазурне.
- Англомовний кінозал.
- Майстер-класи.
- Святкове закриття табору – вечірка та театралізована вистава від учасників
табору.

Літо на морі – це чарівний час відпочинку та навчання!
Долучайтеся!
Координатор проекту Тетяна – 067 447 89 52
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БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК АСКАНІЯ - НОВА
Це один із 7 природних чудес України, що входить в сотню найбільш відомих
заповідних територій планети, заснований в 1898р. Фрідріхом Фальц-Фейном.
Сучасна площа його складає 33.3 тисячі гектарів. Біологічна різноманітність
налічує більше 500 видів вищих рослин і більше 3000 видів тварин. З савців в степу
постійно мешкають борсук, лисиця, вовк, заєць-русак, безліч представників ряду гризунів.
Плазуни у своєму складі мають ряд раритетних видів:полоз сарматський, степова гадюка,
медянка. В цілому, тваринний світ заповідної території налічує 69 видів, занесених у
Червону книгу України, 295, що охороняються Бернською конвенцією,
104 Боннською конвенцією, 12 занесених вЄвропейський червоний список.
Заповідник утримує близько 800 видів диких тварин: олені, бізони, антилопи, барани,
бики, верблюди, лами, віслюки,шотландські поні.
Це найкрупніший дендрологічний парк степової зони України, що має з 1983р. статус
загальнодержавного. У ньому зростають 73 види рослин, занесених в Червону книгу
України і близько 100 – рідкісних для Євразії. Відділом зоопарку є орнітопарк, що
розміщений поблизу ставків з протоками та острівцями. Тут нараховується
більше 60 видів птахів – лебеді, фазани, качки, лелеки, страуси
(індійський, австралійський, південноафриканський).
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ОСТРІВ-КОСА ДЖАРИЛГАЧ
Джарилгач – найбільший острів Чорного моря. Багатий на лиманні озера, тут їх
близько 200. Він відомий своїми лікувальними грязями та солоними озерами, вода яких
має високий вміст йоду та брому.Живий світ острова складають олені, лані, дикі кабани,
муфлони. Це місце гніздування перелітних птахів – лебеді, качки, гуси тощо.
В зимові сезони їх тут збирається понад 150 тисяч.

ДЕЛЬФІНАРІЙ СКАДОВСЬКА
Дельфінарій «Акварель» є культурно-освітнім та терапевтичним центром, який,
окрім розважальної програми, пропонує широкий спектр послуг як дітям,
так і дорослим.

ОЗЕРО СИВАШ
Сиваш - одне з найбільших солоних озер в Україні. Своими властивостями водойма дуже схожа
на Мертве море. Тут також можна триматися на плаву на поверхні води без ризику потонути концентрована ропа виштовхує вас назад. В озері радять проводити оздоровчі процедури
для лікування запальних процесів, хронічні захворювання суглобів і проблеми шкіри.
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