Summer Camp
JOIN US...

Ά ΦΑΣΗ:28/6 - 30/7
Β ΦΑΣΗ:16/8 - 10/9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α' ΦΑΣΗ: 28/6 - 30/7
Αγγλία 28/6 - 2/7
Γαλλία 5/7 - 9/7
Ιταλία 12/7 - 16/7
Ισπανία 19/7 - 23/7
Ρωσία 26/7 - 30/7
Β' ΦΑΣΗ: 16/8 - 10/9
Ινδία 16/8 - 20/8
Κίνα 23/8 -27/8
Αίγυπτος 30/8 - 3/9
Μεξικό 6/9 - 10/9

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σε εβδομαδιαία
βάση απο έμπειρο
και καταρτισμένο
προσωπικό

Το summer camp είναι εδώ! Μέσα στη καρδιά της πόλης
αυτό το καλοκαίρι, ξεκινάει ένα μαγευτικό ταξίδι
.Φτιάξτε βαλίτσες και εφοπλειστείτε με διάθεση για να
διασκεδάσουμε παρέα. Εκπαιδευτικοί και παιδιά
εμπνέονται και διαλέγουν μονάδικους προορισμους. Οι
Happy Travellers επισκέπτονται χώρες της Ευρώπης και
όλου του κόσμου, δημιουργώντας, παίζοντας και
διευρύνοντας τους γνωστικούς τους ορίζοντες μέσα σε
ένα φιλικό, ασφαλές και φυσικα... χαρούμενο
περιβάλλον.Μέσα από δραστηριότητες και βιωματικές
εκπαιδευτικές εμπειρίες τα παιδιά αναπτύσουν την
φαντασία τους,την δημιουργική τους έκφραση και την
περιέργεια τους.Οι μικροί μας φίλοι συνδημιουργούν
μαζί μας σε αυτό το ατελείωτο ταξίδι, γεμίζοντας
γνώσεις,εμπειρίες και μια βαλίτσα γεματή
αναμνήσεις!!!

EXTRAS

Στίβος
Zumba Kids
Robotics
Μουσική
Παραδοσιακοί χοροι

happy
TRAVELLERS
Το καλοκαιρινό μας ταξίδι ξεκινάει. Αποσκεύες
μας η διάθεση για παιχνίδι,το χαμογελό μας και
μια μεγάλη βαλίτσα να την γεμίσουμε με
αναμνήσεις, εμπειρίες και καινούριες γνώσεις! Οι
Happy Travellers ξεκινούν το ταξίδι τους στην
καρδιά του καλοκαιριού...
Α' ΦΑΣΗ: 28/6 - 30/7
Β' ΦΑΣΗ: 16/8 - 10/9

Αγγλία 28/6 - 2/7

Hello England!!!

Το ταξίδι μας ξεκινάει από τη
βασιλική Αγγλία. Επιβιβαζόμαστε
στα διάσημα κόκκινα λεωφορεία
που μας ταξιδεύουν από το
Buckingham μέχρι τον Τάμεση,
απολαμβάνουμε ένα English
Breakfast και σε κάποιο tea
party κάτω από το Big Ben
πίνουμε ένα ζεστό τσάι, περνάμε
από την London Bridge αλλά
και από την Εθνική Πινακοθήκη
για να θαυμάσουμε κάθε είδους
τέχνη. Επισκεπτόμαστε το Παλιό
Βασιλικό Αστεροσκοπίο και στην
γραμμή του Γκρίνουιτς
συγχρονίζουμε τα ρολόγια μας.
Χορεύουμε σκωτσέζικους χορούς
και μαθαίνουμε αγγλικά.

Γαλλία 5/7 - 9/7
Flauner: Αυτός που περιπλανιέται
στην πολή με μοναδικό σκοπό να
την ευχαριστηθεί και να την ζήσει.
Αυτή την λέξη χρησιμοποιούν οι
Γάλλοι για αυτoύς που την
επισκέπτονται και όχι άδικα.
Θαυμάζουμε την υπέροχη
αρχιτεκτονική της βλέποντας τον
πύργο του Eiffel και την Παναγία
των Παρισίων. Μαθαίνουμε σχέδιο
μόδας. Τρώμε λαχταριστά
κρουασάν και
macarons.Φτιάχνουμε τα δικά
μας γαλλικά αρώματα.
Διασκεδάζουμε στην Disneyland
το μαγικότερο πάρκο της
Ευρώπης.... Ραντεβού στο Παρίσι
λοιπόν.....

Flaneur

La Vita è Bella
Ιταλία 12/7 - 16/7
Η ζωή είναι όμορφη ειδικά αν
την ζείς στην Ιταλία. Γνωρίζουμε
τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι με
την Μόνα Λίζα αλλά και τον
Γαλιλαίο.Αμέτρητα τα μέρη που
θέλουμε να γνωρίσουμε:
Fontana di Trevi, Duomo,
Βατικανό. Βλέπουμε αγώνες
ράλι, μαθαίνουμε την αληθινή
ιστορία του Πινόκιο, πάμε βόλτα
με την γόνδολα στην Βενετία και
φτιάχνουμε τις εντυπωσιακές
βενετσιάνικες μάσκες. Χορεύουμε
ταραντέλα και φυσικά τρώμε
pizza και pasta.

Ισπανία 19/7 - 23/7
Hola! Θα πούμε μόλις
προσγειωθούμε στην Ισπανία. Χώρα
μαγική και πανέμορφη. Η xώρα του
Πικάσο, του Dali, του Gaudi, του
Miro. H τέχνη ξεδιπλώνεται στους
δρόμους, ζωντανεύει όπου και να
κοιτάξεις στη χώρα αυτή. Πλούσια
και η ισπανική κουζίνα με τη paella,
τις τορτίγιες και τα τσούρος. Και
μετά απο τόσο φαγητό θα
χορέψουμε πάσο ντόπλε, φλαμένγκο
και ρούμπα. Ένα από τα
μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα
στον κόσμο το Καμπ Νου, βρίσκει
κανείς στην Ισπανία αλλά και το
αquarium ένα τεραστιο ενυδρείο
που χωράει μέχρι και καρχαρίες!! Τι
λέτε επιβιβαζόμαστε;

Hola..!!

Ρωσία 26/7 - 30/7

Επόμενη στάση: Ρωσία! Παρέα με
τις "ματριόσκες" ή κοινώς τις
μπαμπούσκες ανακαλύπτουμε τους
θρύλους και τα παραδοσιακά
παραμύθια της χώρας. Υπό τους
ήχους της μπαλαλάικας και του
γκούσλι έρχομαστε σε επαφή με τη
ρώσικη μουσική κουλτούρα.
Πειραματιζόμαστε γαστρονομικά
για να φτιάξουμε και να
δοκιμάσουμε τα δικά μας φαγητά
βασισμένα στη ρωσική κουζίνα και
φυσικά γνωρίζουμε τους μεγάλους
δημιουργούς της κλασικής
μουσικής: Τσαικόφσκι, Ραχμάνινοφ
και Κόρσακωφ. Αναχωρούμε για τον
επόμενο σταθμό με πουέντ και
πιρουέτες, αποχαιρετώντας τη
Ρωσία με κλασικό μπαλέτο...!

Ινδία 16/8 - 20/8
Το σχολείο μας πλημμυρίζει με
χρώματα κι αρώματα...! Ντυνόμαστε
με την παροδοσιακή ενδυμασία των
Ινδών και ταξιδεύουμε σε μια απός τις
πιο ενδιαφέρουσες χώρες του
πλανήτη. Σταθμοί μας στο ταξίδι μας
οι πόλεις: Δελχί, Τζαιπούρ, Καλκούτα
και Βαρανάσι. Επισκεπτόμαστε το
ανάκτορο του Ταζ Μαχάλ και
μαθαίνουμε την ιστορία του, ήθη κι
έθιμα της χώρας ξεδιπλώνονται
μπροστά μας και μας παρασέρνουν
μέσα από τις εικαστικές τέχνες και τις
ασιάτικες γεύσεις σε ένα ταξίδι γεμάτο
με εκπλήξεις!

Κίνα 23/8 -27/8
Χονκ Κονγκ, Πεκίνο, Σανγκάη, Σινικό
τοίχος, άγαλμα του Μεγάλου Βούδα...
Ποια άραγε θα είναι η πρώτη μας
στάση; Το ταξιδιάρικο πρόγραμμα
μας θα έχει ξεναγούς τους 4
ξακουστούς δράκους της Κίνας, τα
ιδεογράμματα μας κατευθύνουν
στους προορισμούς μας και
εντυπωσιακές παγόδες θα υποδεχτούν
τις αποσκευές μας...! Παρατηρούμε τις
παραδοσιακές ενδυμασίες και
δοκιμάζουμε τις αντοχές μας
τρώγοντας με chopsticks...!
Ουπς... ένα γιγαντιαίο πάντα περνά
μπρόστα μας!

Αίγυπτος 30/8 - 3/9

Το ταξίδι μας συνεχίζεται με προορισμό
την ήπειρο της Αφρικής και φυσικά τη
μαγευτική χώρα της Αιγύπτου! Έχετε
ακούσει για το μύθο της Σφήκας; Τι άραγε
κρύβεται στον τάφο του Τουταγχαμών;
Τα ανακαλύπτουμε λύνοντας
αιγυπτιακούς γρίφους
με ιερογλυφικά, ξεκουραζόμαστε στις
όχθες του Νείλου και περιπλανιόμαστε
στις υπαίθριες αγορές του Καΐρου.
Δημιουργούμε τους δικούς μας πάπυρους
σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχαίων
Αιγυπτίων, γνωρίζουμε τις θεότητές τους
και δοκιμάζουμε χειροποίητα falafel! Τι
λέτε θα μας ακολουθήσετε;

Μεξικό 6/9 - 10/9
Περιστρέφουμε την υδρόγειο
για να γνωρίσουμε το τελευταίο μας
προορισμό και φσσς το δάχτυλο μας
πέφτει πάνω στο Μεξικό!
Κάκτοι, σομπρέρος, καυτερές πιπεριές,
πόντσο και φυσικά ανέμελες και
ρυθμικές κιθάρες συνθέτουν το σκηνικό
του τελευταίου μας ταξιδιού.
Δοκιμάζουμε τάκος και ερχόμαστε σε
επαφή με τις αυτόχθονες φυλές της
κεντρικής Αμερικής, τους Μάγια και
τους Αζτέκους. Διοργανώνουμε το πιο
τρελό μεξικάνικο πάρτυ και χορεύουμε
στους ρυθμούς της μουσικής μαριάτσι!
Lo pasamos bomba!

