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Program:

“TEATRALNO DZIENNIKARSKIE PODRÓŻE Z SENTYMENTEM I BRYTYJSKIM AKCENTEM”
zakwaterowanie,

W ofercie:

wycieczka autokarowa
Wielkiej i udział w
Wycieczka
autokaremdo
doSopotni
Tatrzańskiego
warsztatach
Astroturystyki- Stacja Kosmiczna YSS, Seans gier
Parku
Narodowego.
pokładowych oraz Nocne oglądanie nieba powiązane z
pokazami teleskopowymi,
wycieczki piesze (m.in. do osady wołoskiej założonej w XV
wieku,
kaplicy drewnianej
poł. XIXturystycznych
wieku, domu drewniapo
okolicznych
ścieżkach zi 2trasach
nego z około połowy XIX wieku, lokalnych rezerwatów
Quizy
i konkursy
zdobywanie
okolicznych szczytów,
stare i nowe zabawy podwórkowe,
pieczenie kiełbasek,
bal (nauka nietypowych tańców z różnych stron świata),
olimpiada sportowa,
podchody czyli „Mali agenci”,
uczestnictwo w wewnętrznych warsztatach artystycznojęzykowych (np. tworzenie teatru, filmu, przeprowadzenie
wywiadu),
zapoznanie sie z kulturą i zwyczajami odmiennych krajów
(Indie, Japonia, Afryka itp.),

wyżywienie (śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja),
ubezpieczenie NW,
zapewniony transport autokarowy.
kadra pedagogiczna,

Cena:

1799,00
1 150 zzłł

znajdź nas
na:

eństwo
rodz
IŻKA
ZN

80 zł

40,00 zł

Teatr
Gabi Art

KONTAKT:

nauka języka angielskiego na wesoło, zakończona własnym
projektem i certyfikatem ukończenia kursu.

Teatr Edukacyjny GABI ART
Gabriela Zbieg
tel. 692 377 662
Katarzyna Kinder
e-mail:
tel.gandi-10@wp.pl
553 445 764
e- mail: gandi-10@wp.pl

Turnus
I
II

Data wyjazdu

Data powrotu

27.06.2021r.
26.06.2016 rano
rano

06.07.2021r.
po południu
05.07.2016 po
południu

40
20

08.07.2021r.
05.07.2016 rano
rano

15.07.2016 po
południu
17.07.2021r.
po południu

20
40

Spotkania organizacyjne odbędą się w dniach od 07 do 09 czerwca 2021r.
2016 r.
miejsce i godzina podana będzie drogą elektroniczną.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia
przyjmowane są
drogą mailową lub
telefonicznie do dnia
05 czerwca 2016
2021r.
wpłata
w kwocie
Kartyzaliczki
kolonijne
do
300
zł jest rezerwacją
pobrania
na stronie
miejsca dziecka na kolonii

www.teatrgabiart.pl

Miejsc:

WPŁATY NA KONTO:
38102055580000850231435461
do dnia
do
dnia23
12czerwca
czerwca2021r.
2016 r.

