ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Στην περιοχή Κάριανη του Ν. Καβάλας σε μία καταπράσινη περιφραγμένη έκταση 40
στρεμμάτων, δίπλα στη θάλασσα, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της παιδικής
κατασκήνωσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Το ασφαλές περιβάλλον της κατασκήνωσης σε συνδυασμό
με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό και την παρεχόμενη ευχάριστη διαμονή στις
εγκαταστάσεις της, συνιστούν την ιδανική λύση για μία ευχάριστη σχολική εκδρομή όπου
οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αποδράσουν από την καθημερινότητα και να χαρούν
τις πλούσιες δραστηριότητες που παρέχει η κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Ο χώρος
είναι πλήρως διαμορφωμένος και δεντροφυτεμένος από παλιά ώστε τα δέντρα του να
σκιάζουν όλη την ημέρα την κατασκήνωση. Επιπρόσθετα, η κατασκήνωση διαθέτει:
γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, 8Χ8 και 11Χ11, 4 γήπεδα μπάσκετ, υπαίθριους παιδότοπους,
κυλικείο, μίνι μάρκετ, υπαίθριο θέατρο, εστιατόριο, ιατρείο και σύγχρονους χώρους
υγιεινής. Όλη η έκταση είναι περιφραγμένη και απόλυτα ελεγχόμενη. Μπορεί να
φιλοξενήσει μαθητές όλων των ηλικιών παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια και επιτήρηση
με δικό μας προσωπικό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
Θεατράκι με παιχνίδια και χορό

Σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΡΗ:
1)

Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στα
Κήπια (20χλμ)

2)

Μουσείο Αμφίπολης & Λιοντάρι
Στρυμόνα (8χλμ)

3)

Σπήλαιο Αλιστράτης (25χλμ)

4)

Μο νασ τ ή ρι της Π αναγι άς
Εικοσιφοίνισσας (25χλμ)


Οι δραστηριότητες γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, όχι ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά και σύμφωνα
με τις προτιμήσεις των παιδιών. Παρακαλείσθε να προσκομίσετε το δικό σας αθλητικό εξοπλισμό.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συμμετοχή του σχολείου σας σε κάποια από τις δωρεάν
δραστηριότητες παρακαλείσθε να το δηλώσετε 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία της εκδρομή σας.

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΣ:ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ—ΚΡΕΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΙΔΑ: Γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο ή μπιφτέκι ή κεφτεδάκια ή σουτζουκάκι ή σουβλάκι ή κοτομπουκιές. Γαρνιτούρα:
πατάτες ή ρύζι και σαλάτα εποχής.
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ: Σπέσιαλ με γύρο χοιρινό ή γύρο κοτόπουλο ή μπιφτέκι ή κεφτεδάκια ή σουτζουκάκι ή σουβλάκι ή κοτομπουκιές.
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΟ: με κασέρι και αλλαντικά .
Επίσης, στο εστιατόριο μας θα βρείτε ποικιλία ουζομεζέδων. Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών, των γονέων
καθώς και των εκπαιδευτικών, θα θέλαμε 4 ημέρες πριν την άφιξή σας να γνωρίζαμε τον αριθμό των ατόμων που θα
επισκεφθούν συνολικά την κατασκήνωση καθώς και πόσα από τα άτομα θα προτιμήσουν το εστιατόριό μας για μερίδα ή σάντουιτς.
Για ειδικές παραγγελίες φαγητού όπως π.χ. ψάρια θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ:

√

Εύκολη πρόσβαση με την Εγνατία Οδό (110χλμ από
Θεσσαλονίκη και 55χλμ από Καβάλα).

√

Συνδυασμός της εκδρομής με την επίσκεψη σε
σπουδαίους ιστορικούς τόπους.

√

Αποκλειστική προσφορά στο σχολείο σας ειδικού
ψυχαγωγικού προγράμματος με πλούσια παιδαγωγικά
παιχνίδια και ποικίλες δραστηριότητες εντελώς
δωρεάν.

√

Συνδυασμός προσιτών τιμών με ποιότητα στο μενού
του εστιατορίου μας.

√

Διαρκής επίβλεψη και απόλυτη ασφάλεια των παιδιών
από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Ευρύχωρο εστιατόριο

Πιστοποιημένες παιδικές χαρές

Πλήρως εφοδιασμένο μίνι μάρκετ

Τιμοκατάλογος
Για γονείς & παιδιά

Καταπράσινοι χώροι

Μερίδα γύρος χοιρινός, γύρος κοτόπουλο

6,00€

Υπόλοιπες μερίδες

5,00€

Κρύο σάντουιτς

2,50€

Σάντουιτς με μπιφτέκι, σουτζουκάκι κτλ.

2,50€

Σάντουιτς με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο

3,00€

Αναψυκτικά

1,00€

Νερό μικρό

0,50€

Πατάτες τηγανητές

1,50€

Φέτα

2,00€

Διάφορες αλοιφές

2,00€

Σαλάτα εποχής

2,50€
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