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Η κατασκήνωση ΓΛΑΡΟΙ βρίσκεται στο Πευκοχώρι Κασσάνδρας
στη Χαλκιδική στο Γλαρόκαβο, 100 χλμ. περίπου από
τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1995
με την επίβλεψη της εκπαιδευτικής οικογένειας Μαρκοπούλου
που μετά το καθιερωμένο, μεγάλο πρώην ΚΛΑΣΙΚΟ, νυν ΝΕΟ
φροντιστήριο είδε με τους ΓΛΑΡΟΥΣ ένα μεγάλο της όνειρο να
υλοποιείται.

Σ΄ ένα καταπράσινο περιβάλλον στο
Πευκοχώρι Χαλκιδικής, στο ύψος του
Γλαρόκαβου, όπου το πευκοδάσος συναντάει την καταγάλανη θάλασσα βρίσκονται οι ΓΛΑΡΟΙ.
Απ’ τη μία το φανταστικό τοπίο, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σπιτάκια
κτιστά με κεραμοσκεπή και οι πλούσιες
εγκαταστάσεις, απ’ την άλλη το μελετημένο πρόγραμμα και τα έμπειρα στελέχη
της κατασκήνωσης και στο κέντρο η κάθε
ξεχωριστή παιδική προσωπικότητα, η
χαρά και το γέλιο συνδυάζονται άριστα.
Μέσα από τις δεκάδες δραστηριότητες
που προσφέρουν οι Γλάροι, τα παιδιά – 6
έως 16 ετών - έχουν την ευκαιρία να
κτίσουν αξίες που θα τα συνοδεύσουν σε
όλη τους τη ζωή: παραδοχή, ενθάρρυνση, ισοτιμία, ελεύθερη σκέψη, ομαδικότητα, δημιουργικότητα, συνεργασία.
Προσθέτοντας στα παραπάνω το εξαιρετικό φαγητό και τις υψηλές προδιαγραφές καθαριότητας και ασφάλειας με
2 γιατρούς και 1 νοσηλεύτρια, οι Γλάροι
ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό μας
φίλο. Έλα κι εσύ στην οικογένειά μας!

Γήπεδα

Ποδόσφαιρο 6 (2 γήπεδα μεγάλα με γκαζόν, 4 γήπεδα 5x5) / Μπάσκετ 2 / Βόλεϊ 1 / Beach volley 1
/ Handball 1 / Τένις 1

Extreme Sports

Flying fox / Πίστες αναρρίχησης 2 /
Σχοινί Ταρζάν 1 / Στίβος περιπέτειας /
Paintball / Τραμπολίνο 3 / Τοξοβολία /
Πίστα mountain bike / κανώ

Εγκαταστάσεις

Πισίνες 2 (1 αγωνιστική 25άρα, 1 παιδική - ρηχή
για εκμάθηση κολύμβησης & βαθιά με τσουλήθρα) /
Αμφιθέατρο 1000 θέσεων / Γυμναστήριο /
Αίθουσα aerobics, χορού, tae-kwon-do / Ping –
pong 8 / Επιδαπέδιο σκάκι / Παιδική χαρά

Μενού
ΠΡΩΙΝΟ:
Γάλα (άσπρο ή κακάο), ή τσάι, ψωμί, βούτυρο ή μαργαρίνη, μέλι ή
μερμελάδα, κορν – φλέικς, αβγά με ζαμπόν και κασέρι, μερέντα,
μπουγάτσα

ΠΡΟΓΕΥΜΑ:
Χυμός

Ζωγραφική / Πηλός / Ψηφιδωτά / Γύψινες κατασκευές / Εικαστικά - χάντρες /
Θέατρο / Σινεμά / Μουσική / Τραγούδι /Χορός,
aerobics, aqua aerobics /
Λούνα παρκ / Παιδαγωγικά & επιτραπέζια παιχνίδια

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
Μπιφτέκι με πουρέ ή σουτζουκάκια με πουρέ
ΤΡΙΤΗ:
Μπούτι κοτόπουλο με αρακά ή φιλέτο κοτόπουλο
με πατάτες τηγανιτές
ΤΕΤΑΡΤΗ:
Ψαροκροκέτες με πατατοσαλάτα ή ψαροκροκέτες
με πατάτες φούρνου
ΠΕΜΠΤΗ:
Χοιρινό ριγανάτο με ρύζι ή μοσχάρι γιοβέτσι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Παστίτσιο ή μακαρόνια με κιμά
ΣΑΒΒΑΤΟ: Κοτοσνίτσελ με κριθαράκι ή Gordon blue
με κριθαράκι
ΚΥΡΙΑΚΗ:
Μπριζόλα με πατάτες φούρνου

Εξωκατασκηνωτικές δραστηριότητες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
Παγωτό ή κορμός η καριόκα ή κωκ ή ντόνατ ή κρουασάν

Καλλιτεχνικές κ.ά. δραστηριότητες

Κολύμπι στη θάλασσα & στην πισίνα καθημερινά
/ Κρουαζιέρα /2ήμερο σαφάρι / Εξερεύνηση στο
βουνό – προσανατολισμός /Έξοδος στο Πευκοχώρι
& Χανιώτη / Έξοδος στο club για αποκλειστική
χρήση των Γλάρων / Διανυκτέρευση στη παραλία

ΒΡΑΔΙΝΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
ΣΑΒΒΑΤΟ:
ΚΥΡΙΑΚΗ:

Κλείστε θέση ανεξάρτητα από την εγγραφή
στο Ταμείο στα: 2310 423377-8 ή μέσω
του www.glaroi.gr

Γεμιστά λαδερά
Μακαρονάδα με σάλτσα καρμπονάρα ή ναπολιτέν
Μπριάμ ή ομελέτα με πατάτες τηγανιτές
Λουκάνικα με πατάτες τηγανιτές ή ριζότο
Χάμπουργκερ ή σουβλάκια με τζατζίκι και 		
πατάτες τηγανιτές
Πίτσα με αναψυκτικό
Πένες με λουκάνικα ή κοφτό μακαρονάκι με κιμά

Τα παραπάνω γεύματα (μεσημεριανό – βραδινό) συνοδεύονται από
σαλάτα εποχής, τυρί φέτα και φρούτο εποχής. Οι τηγανητές πατάτες
είναι προτηγανισμένες. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής γαρνιτούρας
με λαχανικά. Επίσης παρέχεται όσο περίσσευμα ζητηθεί.

Πρόγραμμα
8:30
8:45
9:00
9:30
9:45
10:30
11:00
11:15
13:30
14:30
16:30
17:00
19:00
19:45
20:00
21:00
23:30

Μία μουσική φτάνει στ’ αυτιά μας και …		
ξυπνάμε
Ντυνόμαστε, πλενόμαστε κ.λ.π., κ.λ.π.
Μετά τη σημαία πεινάμε! Τρώμε πρωινό με όρεξη.
Τακτοποιούμε το δωμάτιο μας…
…παίρνουμε και μπράβο!
Η ώρα που ξυπνάει μέσα μας ο αθλητής
και ο καλλιτέχνης.
Αθλητισμός και Τέχνη.
Ξαναπεινάσαμε! Πρόγευμα.
Έφτασε η ώρα το Ποσειδώνα ή μήπως του Σεβάχ
του θαλασσινού;
Μπάνιο και παιχνίδια στη θάλασσα ή στην πισίνα.
Ξαναπεινάσαμε! Μεσημεριανό.
Κάνουμε πως κοιμόμαστε για μεσημέρι.
Τρώμε ελαφρύ απογευματινό για να πάρουμε 		
δυνάμεις.
Παιχνίδια, αθλητισμός, θέατρο, καλλιτεχνικά
Και άλλα πολλά πρωταθλήματα μαζί με 		
απογευματινό μπάνιο.
Επιτέλους! Κάνουμε ότι μας έρθει! Ελεύθερη ώρα.
Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά… Τουλάχιστον!
Πλενόμαστε από πάνω μέχρι κάτω
Ξαναπεινάσαμε! Τελευταία φορά.
Το γέλιο είναι υγεία! Χορός, θέατρο, 		
κινηματογράφος, Disney, ψυχαγωγία, πισίνα 		
πάρτυ, τραγούδια…
Ετοιμαζόμαστε για ύπνο, ψάχνουμε
τα μαξιλάρια μας.
Κοιμόμαστε και στον ύπνο μας ακούμε τα αηδόνια
από το δάσος.
Αλήθεια πότε θα ξημερώσει;

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΔΘ, ΤΠΔΕ, ΤΑΣ)
ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΑΠ-ΟΤΕ-ΟΣΕ-ΕΛΤΑ)
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
ΙΚΑ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΚΑ & ΕΟΠΥΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ)
ΟΑΕΕ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΒΕ)
ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ
ΤΑΝΠΥ-ΟΑΕΕ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (ΝΑΤ)
ΟΑΣΘ
ΟΑΕΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΟΙ & ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΙ (ΝΕΟ!)
ΟΕΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΟΛΘ, ΟΛΠ, ΟΛΒ
ΓΓΑ, ΓΕΑ, ΓΕΝ
ΥΕΘΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛ. ΓΕΣ, ΓΕΑ , ΓΕΝ)
ΕΔΟΕΑΠ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΚΟ-ΕΛΔΑ
ΕΥΑΘ
ΕΡΤ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
VODAFONE, 3Ε COCA COLA, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,
AMSTEL, BP, MOBIL, κ.ά.

Μεταφορά παιδιών

Από Θεσσαλονίκη: Parking Τουριστικών
λεωφορείων μετά το Ποσειδώνιο
Ώρα αναχώρησης: 4μμ Ώρα άφιξης: 11πμ

