Počitniški dom ZLRO stoji na Vrtni ulici v Piranu s pogledom na
Tartinijev trg. Plaža v Piranu je oddaljena približno 5 min hoje,
plaža v Fiesi pa 10 min hoje. V bližini doma so športna igrišča
in igrišče z igrali za mlajše otroke. Bivalni pogoji: spalnice s 4
do 6 ležišči z etažnimi TWC. Program: šola plavanja, športne
aktivnosti, ustvarjalne delavnice, družabni večeri, ipd.

Kraj:

SAVUDRIJA

Trajanje:

od 7. do 17. julija 2018

Priporočamo:

za otroke in mladostnike
od 6 leta dalje

Cena:

115 € + zdravniško
potrdilo

Kraj:

PIRAN

Trajanje:

od 4. do 14. avgusta 2018

Priporočamo:

za otroke in mladostnike od 6 leta dalje

Cena:

115 € + zdravniško potrdilo

Poskrbeli bomo za eleganten skok v poletne počitnice, ki so
pred nami. S pestrim programom raznolikih aktivnosti (telovadba,
sproščanje, meditacija, izleti v naravo, zabavne, družabne igre, miselni
izzivi, delavnicami o medsebojnih odnosih, ustvarjalne delavnice in
še veliko veliko več) bomo poskrbeli za popoln dvig energije. Bivalni
pogoji: spalnice s 4 ležišči in TWC.

Počitniški dom Triglavska roža stoji v Trenti, nekaj deset metrov
oddaljen od reke Soče in od Trentarskega muzeja. Nekaj več hoje
bomo potrebovali do Alpskega botaničnega vrta Julijana, do bio
kmetije ali do izvira Soče. Spoznavali bomo gozdne živali, metulje in
ptice. Iskali bomo žuželke. Igrali se bomo zanimive igre. Veliko bomo
ustvarjali, iskali gozdni zaklad in izdelali potovalno palico. Iz glinenih
ptičkov bomo izvabljali zvoke ptic, slikali na majice, si ustvarili naravne
čopiče in slikali z naravnimi pigmenti. Izdelovali bomo glasbila iz
naravnih materialov in nanje igrali. Zvečer pa bomo ob tabornem
ognju in ob spremljavi kitare prepevali pesmi. Bivalni pogoji: spalnice
s 4 ležišči in TWC. Program: športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice,
krajši pohodi, družabni večeri, ipd.

Kraj:

Dom Triglavska roža, TRENTA 45

Trajanje:

od 26. junija do 1. julija 2018

Priporočamo:

za otroke od 6 do 9 let

Cena:

170,00 €

Jezikovne počitnice – 20 urni tečaj angleščine, bo vodila naravna
govorka jezika Jean McCollister, ki jo pri izvajanju tečaja spremlja pes
Bamm Bamm. Učenje poteka neformalno, skozi igro in spoznavanje
okolja. Poleg tečaja bodo udeleženci imeli na voljo pester
spremljevalni program, ki vključuje ustvarjalne delavnice, druženje z
vrstniki, športne aktivnosti, krajše pohode, predvsem pa preživljanje
počitnic na prostem, v neokrnjeni dolini Trente, ob reki Soči in v
objemu Julijskih Alp.

Kraj:

Dom Triglavska roža, TRENTA 45

Kraj:

Dom Triglavska roža, TRENTA 45

Trajanje:

od 8. do 15. julija 2018

Trajanje:

od 22. do 28. julija 2018

Priporočamo:

za otroke in mladostnike od 6 leta dalje

Priporočamo:

za otroke od 9 do 13 let

Cena:

65 € + zdravniško potrdilo

Cena:

170,00 €

