KAMP DÜNYASI’NDAN

OTELiMiZ

MERHABA
Kamp Dünyas›, çocuklar›m›z ve
gençlerimizin tatil dönemlerinde
yorgunluklar›n› atmalar›, tatillerini
en iyi şekilde ve verimli geçirmeleri,
öğrenmeleri ve eğlenmeleri amac›yla
okul dışı eğitim alanında hizmet
vermektedir.
Sömestr kamp›m›z, kayak ve
snowboard sporunu öğrenmek
isteyen veya bu spordaki bilgi ve
becerilerini geliştirmek isteyen 9-17
yaş çocuklar›m›z ve gençlerimiz için
düzenlenmektedir. Kamp Dünyası
Ekibi kayak esnasında her grupta
kayak öğretmenine yardımcı olarak
eşlik etmektedir. Otel içerisindeki
aktiviteler grup halinde ve yine
Kamp Dünyası Ekibi gözetiminde
yapılmaktadır.
Çocuğunuzla ayn› ortamda fakat
kamp›m›zdan bağ›ms›z olarak
kar keyfini yaşamak istiyorsan›z
lütfen bilgi al›n›z.
Say›n velimiz daha detayl› bilgi için
lütfen bizlerle irtibata geçiniz.
Sayg›lar›m›zla,

Uludağ 2. Gelişim Bölgesinde
bulunan Hotel Monte Baia her türlü
konfora sahiptir. Kayak odas›ndan
direk pistlere ç›k›lan konumuyla
öğrencilerimize kullan›m kolayl›ğ›
sağlamaktad›r.
Ayr›ca restaurant, sinema salonu,
disco, havuz, hamam, sauna,
geniş lobisi ve diğer salonlar›yla
öğrencilerimizin rahat hareket
edebileceği altyap›ya sahiptir.

YEMEKLER
KONAKLAMA

Tam Pansiyon Plus konaklama. Hotel Monte Baia da odalar
dağ manzaras›na hakimdir. Dekorasyonuyla öne ç›kan
odalarda hal› zemin, saç kurutma makinesi, buzdolab›,
kasa, ›s›tma, tv, wc/ banyo standart olarak sunuluyor.
Odalarda 4-5 kişi şeklinde konaklanacakt›r.

AKTiViTELER

Tam Pansiyon Plus Sistemi dahilinde sunulan hizmetler
07.30 - 10.00 Ana restaurantta aç›k büfe kahvalt›
10.00 - 11.00 Ana restaurantta geç kahvalt›
12.30 - 14.30 Ana restaurant ta aç›k büfe öğle yemeği
16.30 - 17.30 Lobby barda cookie’li çay-kahve saati
19.00 - 21.00 Ana restaurantta aç›k büfe akşam yemeği
24.00 - 01.00 Ana restaurantta gece çorbas›
Sabah, öğle, akşam yemeklerinde limitsiz içecekler.

Kayak ve Snowboard dersleri d›ş›ndaki zamanlarda
otel içerisinde kamp aktiviteleri devam eder.

PiSTLER
LiFTLER
KAYAK
SNOWBOARD
DERSLERi
Kayak dersleri Monte Baia Kayak Okulu
öğretmenleri tarafından verilecektir.
Her gün 2 saat sabah, 2 saat öğleden
sonra kayağa çıkılır.
Öğrencilerimiz kayak bilgi seviyelerine
göre gruplandırılır. Yeni başlayan,
az bilen, orta seviye ve ileri seviye gibi
gruplar halinde farklı kayak programlarına
dahil olacaklardır. Kamp Dünyası Ekibi
kayak esnasında da her gruba yardımcı
olarak eşlik etmektedir.

Monte Baia Teleski 600 m.
Mng/Koçoğlu Teleski 620 m.
Ağaoğlu Teleski 650 m.
Mandıra Teleski 600 m.
Kırkgözler Teleski 620 m.
Beden Terbiyesi Telesiyej 1.700 m.
Wolfram (Maden) Telesiyej 4.000 m.
Her kayak seviyesine uygun 7 adet
lift ve 22 adet pist bulunmaktadır.

ÖRNEK
PROGRAM

Say›n velimiz, kayak kamp›m›zda öğrencilerimiz bütün
aktivitelere gruplar halinde grup liderleri ve sorumlu
yöneticileri ile birlikte programl› bir şekilde kat›l›rlar.

08.30			
09.00 - 09.45
10.00 - 12.00
12.30 - 13.30
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.45
18.00 - 18.45
19.30 - 20.30
20.30 - 22.30
			

Kalk›ş
Kahvalt›
Kayak - Snowboard dersi
Öğle yemeği
Kayak - Snowboard dersi
Kar Aktiviteleri
Kurabiyeli çay saati
Havuz, hamam, sauna
Akşam yemeği
Kamp Dünyas› aktiviteleri,
disco, sinema, yarışmalar

Velilerimizin ve öğrencilerimizin
görüşlerini internet sitemizden
inceleyebilirsiniz.

SA⁄LIK

Otelimizde doktor mevcuttur.
Uludağ’da 112 Acil Polikliniği
hizmet vermektedir.

