Μεταμόρφωση, Xαλκιδική
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Σας καλωσορίζουμε στην Κατασκήνωσή μας – μία από
τις μεγαλύτερες κατασκηνώσεις καλοκαιρινών διακοπών
για παιδιά στην Ελλάδα – η οποία ιδρύθηκε το 1977
από τον κ. Γιώργο Καλύβα, καθηγητή Φυσικής Αγωγής,
στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Μόλις 92 χλμ. από τη
Θεσσαλονίκη, σε ένα μαγευτικό παραθαλάσσιο πευκοδάσος
200 στρεμμάτων όπου το πράσινο συναντά το γαλάζιο,
το βουνό τη θάλασσα, το παιχνίδι και η ανεμελιά την
υπευθυνότητα, προσφέρουμε στα παιδιά μία μοναδική επαφή
με τη φύση και τον εαυτό τους.

Παροχές

Με την μακρόχρονη εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει στο
πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό μας κέντρο τις προϋποθέσεις
για την κάλυψη των ειδικών ημερήσιων αναγκών των
κατασκηνωτών.
Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν:
• Γήπεδα ποδοσφαίρου με συνθετικό χορτοτάπητα
• Γήπεδα Μπάσκετ
• Γήπεδα Βόλεϋ
• Γήπεδο Τέννις
• Εξωτερικές Πισίνες
• Θαλάσσια παιχνίδια
• Συγκροτήματα Πινγκ-Πονγκ
• Παιδική Χαρά
• Κινηματογράφους
• Disco
• Διαμορφωμένους Χώρους Αθλητικών
και Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων
• Yπερσύγχρονο ιατρείο με πλήρως οργανωμένο φαρμακείο

Δεν κάνουμε φίλους, κάνουμε οικογένεια!

Δραστηριότητες & ψυχαγωγία:
• Καθημερινό κολύμπι στη θάλασσα, εκμάθηση κολύμβησης
στην πισίνα
• Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϋ, τέννις, πινγκ-πονγκ, tae-kwon-do
• Ενόργανη, ρυθμική, aerobic, pilates, yoga, cross training, tae
bo κ.α.
• Διάφορα είδη χορού (μοντέρνος, παραδοσιακοί, latin, zumba,
hip-hop κ.α.)
• Καλλιτεχνικό εργαστήρι, θέατρο, σκάκι, επιτραπέζια παιχνίδια,
parachute games, κ.α.
• Διαγωνισμοί τραγουδιού, χορού, ταλέντων, μεταμφίεσης,
κομμωτικής, σάτιρας, κραυγής, φαγητού, κ.α.
• Βραδιές στην παραλία με μουσική και παιχνίδια, παιχνίδι
χαμένου θησαυρού, καραόκε, ομαδικά παιχνίδια στην άμμο,
παραμυθοσαλάτα, παιχνίδι αστεριών κ.α.
• Θεματικές και γεμάτες εκπλήξεις βραδιές!!!

Κατασκηνωτικές Περίοδοι:
22 ΗΜΕΡΩΝ (Ταμεία και Ιδιώτες)
Α’ Περίοδος: 20 Ιουνίου – 12 Ιουλίου
Β’ Περίοδος: 12 Ιουλίου – 3 Αυγούστου
Γ’ Περίοδος: 3 Αυγούστου – 25 Αυγούστου
15 ΗΜΕΡΩΝ (ΟΑΕΔ και Ιδιώτες)
1η Περίοδος: 20 Ιουνίου – 4 Ιουλίου
2η Περίοδος: 28 Ιουνίου – 12 Ιουλίου
3η Περίοδος: 12 Ιουλίου – 26 Ιουλίου
4η Περίοδος: 26 Ιουλίου – 9 Αυγούστου
5η Περίοδος: 3 Αυγούστου – 17 Αυγούστου
6η Περίοδος: 11 Αυγούστου – 25 Αυγούστου

Ηλικίες παιδιών 6-16 ετών

KAΛΥΒΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΙΕΡΕΑ Π. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ 1
542 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 220 502
2310 261 025
2310 264 202
FAX: 2310 242 117
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
630 88 ΝΙΚΗΤΗ XΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΗΛ.: 23750 61340
23750 61240
23750 61198
FAX: 23750 61495

Δωρεάν κατασκήνωση για τα παιδιά
• χαμηλόμισθων και ανέργων μέσω του ΟΑΕΔ
• διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων (δείτε αναλυτικά στην
ιστοσελίδα μας)

Φιλίες που διαρκούν
μία ζωή, κατασκηνωτικά
τραγούδια που φέρνουν
αναμνήσεις, σκετσάκια και
βραδιές υπαρχηγίας με
άφθονο γέλιο, δάκρυα τη
στιγμή του αποχωρισμού
αλλά πάντα με την
υπόσχεση της αντάμωσης
το επόμενο καλοκαίρι...

Κάντε κράτηση τώρα στην ηλεκτρονική μας
σελίδα www.kalivas.net
Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε: 2310 261025 ή
στείλτε μας email: camp@kalivas.net

‘‘ΚΑΛΥΒΑΣ’’ θα είμαστε όλοι εκεί!!!

