
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТА ВІДПОЧИНКУ 
«ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ» (Франція, Атлантичний океан)

24 червня (вівторок) – 22 липня (вівторок) 2014 р.
4 тижні якісного відпочинку у Франції за 950 евро!

Програма.
●Відпочинок та культурне дозвілля дітей і молоді віком 7–17 років.

●Спілкування та всі курси відбуваються французькою/англійською мовою.
●Тижні та фестивалі театру, танцю, музики, скульптури, поезії, фотографії, гумору.

●Для кожного формується індивідуальний план відвідування ательє (курсів – майстер-класів).
●Окрім відвідування запланованих ательє, кожен має свій вільний час (за потребою).

Розклад на кожний тиждень.
Субота: заїзд, поселення, обід, екскурсія по Центру, прогулянка до океану, купання в басейні/
океані, вечеря, знайомство-презентація керівників та гостей Центру, дискотека.
Неділя: сніданок (шведський стіл, ресторан Центру), ярмарок-презентація ательє, знайомство дітей 
та підлітків, обід, відвідування ательє/вільний час, пляж/басейн/прогулянка/екскурсія, вечеря, 
культурна програма/анімація, дискотека.
Понеділок–четвер: сніданок, відвідування ательє/вільний час, обід, пляж/басейн/прогулянка/
екскурсія, вечеря, дискотека.
П’ятниця: підготовка та проведення «Synergie» – свято-вечірка-концерт. Дискотека.
Ярмарок-презентація ательє. Кожну неділю з 10 до 12 год на центральному майданчику 
Центру всі керівники творчих студій інформують про свої класи (напрям, мета, час, зал, очікуваний 
результат). Кожний учасник програми формує власний (чи спільний з іншими учасниками) графік. 
40–60 ательє у 12 студіях або на плен-єйрі Центру працюють щоденно о 9, 11, 15, 17 год, склад 
оновлюється щотижнево.
Приблизний перелік ательє:●Спорт(пляжні ігри, капоейра, айкідо, йога, баскетбол, футбол, 
стрільба з луку…)●Танці(індивідуальні та групові заняття, сучасні, дискотечні, сценічні, 
фольклорні, парні...)●Театр(пантоміма, імпровізація, гумор…)●Малювання (фарбами, крейдою, 
олівцями, на тканині, на дереві, графіка) ●Скульптура ●Фотографія ●Мозаїка ●Декор ●Дизайн 
●Спів●Гра на музичних інструментах (барабани, гітара…) ●Кулінарні курси… тощо.
Знайомство дітей та підлітків. Щонеділі з 11 до 13 год усі діти та підлітки Центру 
знайомляться між собою, кожен говорить декілька слів про себе (англ./франц. мовою), проводиться 
презентація ательє та залів для занять, ігор та спілкування дітей та молоді.

Культурна програма/анімація. Щовечора проводиться заходи: музичні концерти, виступи 
театрів, танцювальні спектаклі, зустрічі, круглі столи, перегляд фільмів, соціальні групові ігри.



Екскурсія по Центру «Простір можливостей». Територія Центру – це зелений дендропарк 
площею 13 га, що охороняється, розташований неподалік від типово приморського французького 
м. Мешер, у 5 хв ходьби від берега тихої лагуни Атлантичного океану, де ніколи не буває великих 
хвиль (фото: http://www.flickr.com/photos/meschers/). На території Центру розташовані: відкритий 
басейн, джакузі, дитяче містечко, підлітковий клуб, кафе, ресторан, зали для занять та відпочинку, 
бібліотека, будиночки для проживання (2–4 особи) з терасою та WC. Центр знаходиться на відстані 
500 км від Парижа, 100 км – від м. Бордо, 80 км – від Ла-Рошель, 60 км – від Форту Буаяр. Це – 
місце традиційного відпочинку  французької інтелігенції, берег Атлантичного океану, що відомий 
м’яким кліматом та сприятливою культурною атмосферою.
Керівники групи та організатори поїздки. Протягом 5 років групи молоді з України 
виїжджають до Центру під керівництвом ексклюзивного організатора від України, члена 
Французької асоціації «Простір можливостей» Дарії БЕРНАДСЬКОЇ. У складі керівників групи 
завжди як мінімум 4 викладача-вихователя з України, з групою працюють французські аніматори.
Проїзд. Комфортабельний автобус «Мерседес», на борту: кондиціонер, телевізор з DVD – 
2 монітори, крісла – 3 положення, туалет, міні-кухня. Технічні зупинки на 30 хв через кожні 4 год.
●Виїзд з Києва – вівторок 24 червня 2014 р. Маршрут руху: Україна – Польща – Германія – 
Франція. ●Прибуття до табору – субота, 28 червня 2014 р. (з 16 до 18 год.). 
●Виїзд з табору – субота 19 липня 2014 р. ●Прибуття до Києва – вівторок, 22 липня 2014 р.
Зупинки. Передбачені зупинки та екскурсії: в Аквапарк Крауснік-Берлін «Tropical Island» http://
www.tropical-islands.de/en/ (25.06), денна екскурсія та ніч у готелі в Парижі http://www.fuaj.org 
(26.06), повний день у парку Діснейленд-Париж http://www.disneylandparis.com (27.06), екскурсія у 
найвідоміший замок на Луарі Шато Амбуаз - http://www.chateau-amboise.com/fr/  (28.06). На 
зворотньому шляху екскурсії та перебування в отелі – Дрезден (Німеччина) та Люблін (Польща). 
Проживання. На території Центру знаходяться 3-кімнатні кемпінгові будиночки, розміщення по 2 
особи в кімнаті (4–6 осіб у будиночку).
Харчування. Сніданок з 7 до 10 год в ресторані Центру, обід, ланч та вечерю готує 
кваліфікований професійний кухар з України (Ви матиме можливість познайомитися з кухарем, 
ознайомитися та внести побажання в меню під час зустрічей групи в травні та червні)
Складові та вартість повної путівки. Проживання у кімнатах по 2 особи + 4-разове 
харчування + необмежена кількість занять + 3 екскурсії узбережжям Атлантичного  океану = 
950 євро. Дорога (близько 200 євро), проживання в готелі на шляху до табору та екскурсійна 
програма по дорозі (близько 200 євро) сплачуються додатково.
Строки формування групи та подачі документів на візу. Група формується протягом року, 
щомісячно проводяться безкоштовні зустрічі-презентації у Києві (19.09, 16.10, 13.11, 17.12.2013) та 
Парижі (3.10, 19.10, 24.12.2013) . Останній термін подачі заявки та передоплати – за 35 днів до 
виїзду групи (бажано подати заявку телефоном якомога раніше для підбору оптимальних 
розрахунків за транспорт).

Докладна інформація. 
Тел.: 050-656-90-99 ● 093-280-49-01 ● 096-460-96-04 

office@bernadska.com.ua, www.bernadska.com.ua
Дарія Бернадська та Інна Ткаченко

Ласкаво просимо до Центр розвитку та відпочинку «Простір можливостей»!
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