Чому Татарів?
Татарів розташований
на висоті 750 метрів
над р. м. У путівнику
польськими курортами
за
1912
рік
він
названий “кліматичним
курортом” — і не
дарма! Тут і справді
панує приємний клімат:
влітку
прохолодно,
взимку Татарів густо
вкриває сніг, як і більшість
населених пунктів у Карпатах.
Погода, ландшафт, ліси
довкола — всі ці та багато
інших
чинників
роблять
Татарів оптимальним місцем
для лікування хвороб дихальної системи, в тому
числі астми та туберкульозу.

Щоліта постає питання:
 Їхати на відпочинок без дітей?
Це сум з боку і батьків, і дітей, які залишились
наодинці з урбанізацією;
 Їхати усією родиною?
А це означає перетворити свій, чи не єдиний, шанс
відпочити на обслуговування дітей, готування їжі на
чужій кухні, проблема з підбором необхідних звичних
продуктів
 Брати з собою бабусю чи няню?
Це призводить до додаткових витрат та моральних
незручностей.
Школа раннього розвитку англійською мовою
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- Ви їдете на
відпочинок
з
дитиною. Не треба
забувати,
що
ваші
малюки мають ще більшу
необхідність у зміні обстановки,
аніж Ви!
- Ви не переймаєтесь побутом.
- В будь який момент ви можете присвятити
час собі, своєму чоловіку, зробити міні медовий
місяць і бути певною, що ваша дитина доглянута та
гарно проводить час.
- Ви самі контролюєте сон та їжу вашого малюка.
- В ціну включено сімейне проживання, харчування,
міні-дитсадок для вашого малюка (all inclusive).
- Ваша подорож буде комфортною навіть у випадку,
якщо ви подорожуєте з дитиною (дітьми) наодинці.
- Усю підтримку ви знайдете в Sandy kid’s Camp.
o

Важливо:
- Атмосфера нашої садиби – домашня. Ми не
знімаємо номера в готелі, ми орендуємо одну велику
садибу на 5-6 сімей. В основному все організовано по
принципу приватного будинку.
- Ми не приймаємо матусь капризних, з
претензією на 7
готель, які псуватимуть настрій
організаторам та відвідувачам.
- Усі свої забаганки потрібно обговорити при
бронюванні місця, а ми постараємось врахувати усі
ваші побажання! 
-

це одна велика тусовка з позитивним
настроєм та гарним відпочинком!!!
Міні дитячий садочок
- Ми приймаємо діток від 2 до 14 років.
- Між сніданком і обідом та між обідом і
вечерею з дітьми займаються вихователі.
- В програму входять: English time, майстеркласи, екскурсії, фотосесії, квести, купання,
спортивні розваги, прогулянки, диско паті,
знайомство з флорою та фауною Карпат.
- Ми не займаємось дозвіллям батьків, ми
займаємось дозвіллям ваших дітей.
- В будь який момент тато чи мама може забрати
дитину і піти з нею за межі табору обов’язково
попередньо попередивши вихователя.
- Ви можете відлучатись на будь-який час, але
повертатись не пізніше вечері.
- Якщо дитина захворіла – вона не приймається
до міні дитячого садочку. Весь час дитина
проводить з батьками до цілковитого одужання,
стараючись не контактувати з іншими дітьми (!)
- Наша садиба межує з оздоровчим санаторієм,
де є мед. персонал та усе необхідне медичне
устаткування.

