Stejarii Country Club lansează programul de activităţi de vară pentru copii,
Summer Camp 2016

București, 22 iunie 2016. Stejarii Country Club lansează unul dintre cele mai complexe programe
de vară pentru copii: Summer Camp 2016. Dedicat micuţilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani,
programul este format din module de câte o săptămână şi include o mare varietate de activităţi
sportive precum tenis, înot, arte marţiale, padel, squash etc., ateliere de creaţie, workshopuri
educaţionale şi jocuri.
Activităţile sunt organizate în program full time, de luni până vineri, de la 8:30 până la 17:00,
reprezentând oportunitatea ideală de petrecere a vacanţei într-un mod plăcut şi constructiv.
Summer Camp îi reuneşte pe copii în mijlocul naturii şi urmăreşte să le descopere noi pasiuni, să le
dezvolte abilităţile de socializare, să le ofere educaţie non-formală şi multă distracţie. În tot acest
timp, cei mici vor parcurge activităţi atent selectate, sub supravegherea instructorilor profesionişti
şi a personalului specializat.
Copiii sunt înrolaţi în activităţi sportive precum: tenis, înot, squash, padel, fotbal, Karate
Kyokushin, Mix Dance, Kick Boxing, jocuri de agilitate, alergări şi sărituri. Acestea sunt completate
de excursii tematice, în care cei mici descoperă puncte de interes din Bucureşti (grădina zoologică,
grădina botanică, muzee etc.), şi de ateliere de nutriţie, ateliere de pictură pe ceramică şi Lego.
Mai mult, copiii beneficiază de gustări şi prânzuri sănătoase, pregătite doar cu ingrediente
proaspete, de cea mai bună calitate.
Activităţile sportive se desfăşoară în mijlocul naturii, copiii având acces la facilităţile clubului:
terenuri cu zgură Conipur Pro Clay, piscine, studio de arte marţiale, terenuri de padel, squash şi
fotbal. Orele de dans au loc în studioul dedicat, cei mici învăţând coregrafii pe melodii antrenante
şi moderne.
În ediţiile anterioare s-au înscris copii de diferite naţionalităţi. Astfel, cei mici au avut ocazia să îşi
facă prieteni noi, să socializeze în diferite limbi şi să descopere culturi şi obiceiuri, sub
supravegherea instructorilor bilingvi.
Mai multe detalii şi programul detaliat al Summer Camp pot fi accesate aici.
Mai multe informații despre Stejarii Country Club sunt
www.stejariicountryclub.ro și pe pagina de Facebook a complexului.
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Complexul de Agrement La Stejarii, care îşi desfăşoară activitatea sub brandul Stejarii Country
Club, este un proiect implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin
Regio - Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și co-finanțat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă și
promovarea turismului, domeniul major de interventie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor
turistice”.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactați:
Ioana Ţoni
Marketing & PR Specialist
Email: ioana.toni@stejariicountryclub.ro, Telefon: (+40) 743 332 573

