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Міжнародний молодіжний табір ЮНЕСКО в Греції- це чудовий 
екологічний відпочинок для дітей на березі Егейського моря! 
Унікальний табір, у якому поєднані здоровий спосіб життя та 
здорове мислення, спорт та мистецтво, історія та культура, 
навчання і  відпочинок.

Літній табір І/Ш С О  розроблений в стилі ЕКО, До відпочинку 
входять вивчення іноземних мов, спорт, розваги, ігри, квести, 
вікторини. А щ е-це  правильний розпорядок дня, безпека, опіка 
супроводжуючого персоналу, щоденні бесіди, міфи Древньої Греції, 
екскурсії. І, звичайно ж , знайомства, танці, море, сонцеі безліч 
нових друзів!

У програму входять:
•  щоденні уроки англійської мови

•  щоденні уроки грецької мови
•  щоденні уроки грецьких народних танців
•  щоденні ранкові заняття йогою, пілатесом, степ аеробікою

•  щоденні уроки плавання
•  квести, вікторини, майстер-класи

•  розваги, дискотеки

• пізнавально-навчальні екскурсії до археологічних пам'яток 
світової спадщини ЮНЕСКО



Проживання -  у готелі "Club Ermioni Hotel", найбільшому 
трьохзірковому готелі на усьому Пелопоннесі, площею 
230.000 м кв., що розташований на власній косі, яка омивається 
морем з і всіх сторін,6 кілометрів від містечка Ерміоні та 8 
кілометрів від Порто Хелі, префектура Арголіс, 190 км від Афін і 
55 морських миль від порту Пірей. Великий мис,що далеко 
заходить в море, практично відділяє Арголідську затоку від 
відкритого моря, утворюючи надзвичайно красиву гавань, на 
берегах якої і розташоване містечко Порто Хелі. Готель 
знаходиться в чудовому оливковому та апельсиновому парку, із 
басейнами з морською водою, власними 4 пляжами та з пологим 
заходом у море.



РОЗМІЩЕННЯ:
•  проживання у Зх тісних номерах з вигодами

( фен, холодильник, кондиціонер, телевізор)
•  Зх разове харчування

•  щоденне купання в морі

•  спортивні ігри та квести під наглядом 
вихователів та тренерів

•  цілодобова охорона, медичне обслуговування.

ДОСВІД ТА РЕПУТАЦІЯ:

Територія готелю огороджена і охороняється. Стороннім, без 
спеціального пропуску, вхід ЗАБОРОНЕНО. Діти знаходяться під 
цілодобовим наглядом вихователів, тренерів та



ЕКСКУРСІЇ:
Острів-Спеиес.

Спецес -  невеликий, але дуже мальовничий острів з безліччю 
евкаліптових та соснових лісів, мозаїчними вуличками та 
чудовими пляжами. Відомий раніше під назвою Пітіусса 
«сосновий», Спецес також зібрав безліч трав та рослин, з яких 
виготовляють спеції. Острів має свої древні морські традиції. 
Тут ви не побачите транспорту, окрім велосипедів та мопедів, 
він тут заборонений. Це робить острів екологічно чистим і 
приваблює туристів.Символом острова є образ героїні Ласкаріни 
Бубуліни, що була багатою вдовою, яка після смерті чоловіка під 
час війни 1821 року за незалежність прийняла на себе 
командування кораблем і  воювала проти турків, чим завоювала 
авторитет та любов Спецеса.На набережній Данія стоїть 
пам'ятник цій хоробрій ж інці. Тут знаходиться і  дім-музей, 
присвячений їй, який ми відвідаєм.



Арголіда.

Мікени  -  Епідавр -  Нофпліон.

Екскурсія починається з Мікен. У  самому центрі Аргос, який ще 
називають пасовищем коней, на північному сході Арголіди 
простягнулися Мікени. Мікени були оспівані ще Гомером в Іліаді і 
побудовані на піднесеності м іж  двома горами, володарюють над 
усіма дорогами, навіть над тими, які йдуть до моря в 15 км звідси. 
Недаремно на честь міста назвали цілу Мікенську цивілізацію, 
адже завдяки своєму украй вдалому розташуванню в Мікенах 
нестримно розвивалися ремесла, торгівля.Неподалік знаходиться 
стародавній Епідавр, (грец. ’Ет6аиро$ -  невеличке давньогрецьке 
місто Пелопоннесу, на узбережжі Саронічної затоки. Він відомий 
своїм античним амфітеатром з винятковою акустикою. До цих 
пір на цій сцені ставлять п'єси старогрецьких драматургів.
І, нарешті, Нафпліон-місто на півострові Пелопонес, перша 
столиця Греції в 1828-1834 роках. Одне з наймальовничіших міст 
Греції. Згідно з давньогрецькою міфологією, місто заснував 

Навплій-син Посейдона таАмімони  * однієї з дочок царя Даная, 
та назвав його «Нафплія».



ПУТІВКИ ДОСТУПНІ ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНІМ БРОНЮВАННЯМ у керівників груп, 
затверджених CLUB FOR UNESCO OF PIRAEUS & ISLANDS та на сайті 
www.apollongroup.com.ua

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ:

+380679224775 
Хмиз Анна-Марія

директор з міжнародних відносин Club fo r UNESCO o f Piraeus and Island та 
керівник літньої програми Apollon по Україні.

НАШІ КОНТАКТИ:

GREECE
Club fo r UNESCO o f Piraeus and Islands 
DfuÀoç UNESCO П е іращ  & Nrjauiv 
"building peace in the minds o f people" 
Петрои Р Ш р  210 & в щ щ  1,
N im a  Tpk +302104967757 
+302104979797 
Fax:+302104944564 
www.unescopireas.gr - unescop@otenet.

Facebook:
http://www.facebook.com/groups/www.apollongroup.com,ua/?ref=group_header

УКРАЇНА
Хмиз Анна-Марія Володимирівна
Директор з міжнародних відносин Club fo r UNESCO
of Piraeus and Islands та керівник культурних
програм Apollon та Poseidon по Україні.
м.Львів
тел.:+380679224775,+306946205694
apollon.group.lviv@gmail.com
www.apollongroup.com.ua
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