
Мережа навчальних центрів «Helen Doron English» 
www.helendoron.com.ua тел. роб.: (032) 232-79-62 , (067) 38-38-127

Відпочиньте родиною разом з «Англійська Хелен Дорон»!

Проведіть чудові канікули разом з мережею навчальних центрів «Англійська Хелен

Дорон» в гостинному Таор Карпати, найкращому готелі Карпат!

Оберіть відпочинок у комфортній та затишній атмосфері. Адже, команда «Англійська

Хелен Дорон» разом з Таор Карпати підготувала насичену англомовну програму для

наших студентів. Ми зробимо все, щоб подарувати Вам та Вашим діткам незабутні

емоції!

У вартість путівки англомовної літньої програми «Англійська Хелен Дорон»
входять:

 Щоденні цікаві та 
пізнавальні  заняття за 
методикою
«Англійська Хелен 
Дорон» для  дітей від 3 
до 14 років.

 Насичений Speaking 
Club для  школярів та
підлітків.

 Цікаві англомовні 
майстер-класи  та Helen 
Doron Song Club.

*СПА-центр для батьків та дітей : басейн з 

протитечією,  фінська сауна, хамам, консультація 

лікаря, бювет

мінеральних вод, одноразове відвідування 

соляної  печери. Доки Ваші дітки вивчатимуть 

англійську,  влаштуйте собі незабутні години

відпочинку!

*Безкоштовні послуги СПА-центру.

http://www.helendoron.com.ua/


Харчування за системою повний пансіон:

У меню представлені страви європейської та української кухні. Протягом цілого року  

розробляються окремі тематичні та сезонні меню з нагоди різноманітних свят.

Для найменших гостей – відвідування дитячого басейну.

Активний рух збуджує клітини кори головного мозку,  

зміцнює м´язи дитини, серцево-судинну систему,  

дихальний апарат.

Плавання – одна з найулюбленіших розваг наших  

маленьких учнів у «ТАОР КАРПАТИ»!

Відвідування джакузі, тренажерного залу.

Коли діти прийматимуть участь у захопливих майстер-

класах, матусі можуть відкинути все зайве, і

релаксувати у просторій джакузі. А татусі



скористаються тренажерним залом, щоб завжди бути у  

відмінній формі.

Перелік разових безкоштовних послуг для одного дорослого з родини:

1. Відвідування соляної печери – незабутня процедура  

релаксації.

2. Катання верхи – незабутній досвід, нструктор
розкаже Вам та діткам про особливості катання та  
спілкування з кіньми.

3. Мотузковий парк – активний відпочинок.

4. Майстер-класи – своїми руками можна намалювати

копію відомої картини!

Також для учасників англомовного табору та батьків доступні такі безкоштовні  

послуги на період таборування:

- бібліотека;

- WI-FI на всій території;

- відвідування кінотеатру;

- автостоянка з відео-наглядом;

- користування сучасним бюветом з чотирма  

мінеральними водам.

Англійська Хелен Дорон та Таор Карпати організували безпечний відпочинок з  

дотриманням всіх рекомендацій МОЗ!

Протягом 8-денного таборування наші кемпери матимуть щоденні заняття та дозвілля  

лише англійською мовою за Методикою Англійська Хелен Дорон . Діти будуть поділені  

на невеличкі групи за віковою категорією та знанням мови, що дасть виділити  

індивідуальні якості кожного учня.

http://helendoron.com.ua/uk/


У англомовному літньому таборі «Англійська Хелен Дорон» на Ваших діток чекають:

 щоденні цікаві та пізнавальні заняття  
англійською мовою за методикою  
Helen Doron;

 цікава англомовна вистава English  
through Drama;

 Outdoor Sport Activities - лише для  
учасників табору ранкова гімнастика  
англійською мовою;

 вечір Pajama Party - незабутні розваги у колі цікавих людей, вхід лише у піжамі;

 вечірка Capcake Party - цікаві кулінарні майстер-
класи та тематичні розваги;



 заняття англійської мови відбуватимуться у дитячому будиночку на першому  
поверсі, активне дозвілля на свіжому повітрі;
Всі учасники англомовного табору житимуть у комфортабельних номерах,

просторих та екологічно чистих.

Запах деревини та казкові краєвиди з  

вікон зроблять незабутнім Ваш відпочинок у «ТАОР КАРПАТИ»! Дорогі батьки, усі

номери, без винятку, світлі та комфортні, із сучасним інтер’єром, меблі виготовлені зі  

справжньої деревини.

Запрошуємо приєднатися до нас з 11 по 18 липня 2020!

Учасниками табору можуть стати: сім’ї з дітьми від 3 до 14 років, обов’язкова присутність  
одного дорослого (батьки дитини чи відповідальна особа) на період проведення курсу.

Бронюйте відпочинок до 01 червня та отримайте гарантовану знижку 10% !

Умови бронювання за номером (067) 370 28 08 – Ольга.


