
Літній танцювально-оздоровчий табір ШТ «Iріс» 

«Танцювальний інтенсив - 2018» 

Україна, Арабатська стрілка, пансіонат «Сокіл» 
 

 
 

Дата: 26 червня – 6 липня 2018 року 
Виїзд з Києва: 25 червня (пн) 

Приїзд до Києва: 7 липня (сб) 

 

Вартість:  7900 / 11 днів 
Для бронювання закріплених за Школою танцю місць (80 місць) необхідно внести попередню 

оплату 1200 грн до 10 квітня. 

 

У разі відмови  від путівки до 01.06.2018  попередня оплата повертається у повному обсязі. 

Залишок необхідно внести 

до 10.05 – 3700 грн 

до 10.06 – 3000 грн 

 

Вартість поїздки включає в себе: 

- Проїзд (жд, купе): Київ-Новоолексіївка, Новоолексіївка-Київ 

- Трансфер: Новоолексіївка – пансіонат «Сокіл», пансіонат «Сокіл» - Новоолексіївка 

- Проживання 

- Харчування 

- Цілодобове медичне обслуговування 

- Тренувальний процес (з хореографами ШТ «Іріс») 

 

Необхідні документи: 
- довідка про епідоточення (береться за 3 дні до поїздки) 

- медична довідка за формою 079/о 

- медична страховка (у разі відсутності, робиться батьками самостійно або можна замовити у нас – 

150 грн на рік «Навчання, дозвілля, спорт»). 

 

Розташування: Херсонська область, Генічеський р-н, коса Арабатська стрілка, селище Стрілкове. 

Пансіонат «Сокіл» розташований в екологічно чистій курортній зоні на березі Азовського моря. 

Проживання: діти розміщуються в 3х-місних та 4х-місних кімнатах зі зручностями у номері. 

Харчування: у пансіонаті 3-разове. На столах у досталь присутні овочі та фрукти, що відповідають 

сезону, а також випічка власного виробництва. 

 



Інфраструктура: на території пансіонату розташовані кіноконцертний зал, дискотека, спортивні та 

дитячі ігрові майданчики. прокатний пункт ігрового і спортивного інвентарю, більярдний зал, 

тренажерний зал, настільний теніс, водні атракціони, бібліотека, сучасна їдальня та медпункт. Вся 

територія пансіонату усаджена деревами і квітами. Пансіонат має свій прекрасний піщаний пляж, 

який регулярно прибирається і оснащений тіньовими навісами, кабінками для перевдягання, 

туалетом, мийками для ніг і душем. На пляжі встановлена велика надувна водна гірка. 

 

 

 

За більш детальною інформацією звертайтеся до Вашого педагога-хореографа. 
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