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ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «THE RANCH»   
ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

02-08/07/2021 Η/ΚΑΙ 09/07-15/07/2021
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει φέτος το καλοκαίρι, σε συνεργασία για 
πρώτη φορά με το «The RANCH», την καλοκαιρινή κατασκήνωση «Ελληνικό καλο-
καίρι…στα γαλλικά». 
Η  κατασκήνωση «The RANCH», είναι το ιδανικό μέρος για να φιλοξενήσει τα παιδιά 
σας. Βρίσκεται στο Σοφικό Κορινθίας, σε μία απόσταση 100 χλμ. από την Αθήνα και 
αποτελεί έναν από τους επικρατέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς για τις δια-
κοπές των παιδιών, τα τελευταία 20 χρόνια.

Τα παιδιά από 8 ως 15 ετών θα συνδυάσουν μαθήματα γαλλικών με ψυχαγωγικές 
και αθλητικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών περιόδων από 
τις 7 έως και τις 15 Ιουλίου 2021.

Η μεταφορά των παιδιών από και προς την κατασκήνωση μπορεί να γίνει είτε με δικό 
σας μέσο, είτε με λεωφορείο από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Υποδοχή στην κατασκήνωση 
«The RANCH»: τις Παρασκευές 2 και 9 Ιουλίου στις 11.00΄ και αναχώρηση από την 
κατασκήνωση The RANCH: τις Πέμπτες 8 και 15 Ιουλίου στις 12.00’.  
Κατά την άφιξη των παιδιών ,θα πραγματοποιηθεί ένα κατατακτήριο τεστ, ώστε να 
δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομοιογενείς ομάδες. 

* Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε 1 έως 2 περιόδους ανάλογα  
με τη διαθεσιμότητα των θέσεων.
** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διευκολύνσεις πληρωμής και τις 
εκπτώσεις των τιμών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.30’ Ξύπνημα
09.00’ Πρωινό
09.30’ Μαθήματα Γαλλικών
12.30’ Πισίνα
14.00’ Μεσημεριανό (ειδικό μενού,    
                εφόσον ζητηθεί για ιατρικούς        
                λόγους)
14.45’ Ξεκούραση
16.00’ Εργαστήρια στα γαλλικά
18.00’ Αθλητικές δραστηριότητες
20.00’ Δείπνο
21.00’ Πολιτιστικές δραστηριότητες  
                στα γαλλικά

Η τιμή περιλαμβάνει:
Mεταφορά από και προς την 
κατασκήνωση • Διαμονή • Όλα τα 
γεύματα • Μαθήματα Γαλλικών • 
Εργαστήρια Γαλλικών •    
Πολιτιστικές γαλλικές βραδιές •  
Ασφάλεια • Παρουσία ιατρού, καθηγητών 
& εποπτών 24 ώρες το 24ωρο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ
Τα παιδιά εξασκούνται εντατικά στη γαλλική γλώσσα, υπό την εποπτεία μίας ομά-
δας γαλλόφωνων καθηγητών του Γαλλικού Ινστιτούτου, σαν να βρίσκονται σε μία 
γαλλόφωνη χώρα. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
Αθλητικές δραστηριότητες, βραδιές κινηματογράφου, παιχνίδια στα γαλλικά και 
καλλιτεχνικά εργαστήρια.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Volley-ball, Tennis, Ποδηλασία, Πινγκ-πονγκ, εκμά- 
θηση χορού, κολύμβηση κ.α.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιτραπέζια παιχνίδια, θεματικές βραδιές, μαγνητοφώνηση ραδιοφωνικής εκπο- 
μπής, δημιουργία εφημερίδας,  κινούμενα σχέδια, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, esca- 
pe room, yoga, graffiti  κ.α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Τμήμα Μαθημάτων και Σπουδών

cours@ifg.gr – 210 33 98 323

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 390€ για την 1η περίοδο: 02-08/07/2021 (7 ημέρες)
   390€ για τη 2η περίοδο: 09-15/07/2021 (7 ημέρες)
   845€ για τις 2 περιόδους: 02-15/07/2021 (14 ημέρες)


