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Link do produktu: https://travelkids.pl/lekcja-wrozbiarstwa-z-prof-sybilla-p-32.html

Cena

Cena popr

Opis

„
Długo wędrowali korytarzami, szukając klasy wróżbiarstwa. W ciągu dwóch lat pobytu w
Hogwarcie nie zdążyli poznać całego zamku, a w Wieży Północnej jeszcze nigdy nie byli.” - tak się rozpoczęła przygoda
Harrego i Rona z lekcjami z Wróżbiarstwa.. dziś zapraszam Twoje Dziecko na Magiczną Nockę pełną wróżb.i przepowiedni z
prof. Sybillą...
Przygotowaliśmy specjalnie na tę NOC całe mnóstwo świec, talie używanych, kolorowych kart, kryształowe kule, czy też

wygenerowano w programie shopGold

niezbędne do wróżenia z fusów filiżanki. Twoje Dziecko poczuje się jak na najprawdziwszej lekcji wróżbiarstwa w noc
Andrzejkową!
Nie ma bardziej magicznego miejsca na wyjątkową noc poza domem niż Pokój Życzeń, który tej nocy przemieni się w iście
magiczną klasę do wróżbiarstwa. Nie tylko spełniają się tu marzenia, ale i odkrywana jest drzemiąca w nas magia.
Nocowanka w Pokoju Życzeń to czarodziejskie warsztaty, zagadki, moc gier i zabaw w niebanalnej, magicznej odsłonie, a
także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zarówno logicznych jak i magicznych. Na koniec tych czarodziejskich
warsztatów czeka nas noc filmowa!
Zbierz swoją zaufaną ekipę i tak jak Harry i jego przyjaciele, zgłębiaj tajemnice Szkoły Magii i Czarodziejstwa po godzinach.
Różdżki, peleryny i Tiara Przydziału już na Was czekają!
Co wydarzy się podczas lekcji Wróżbiarstwa?
Nasza Nocowanka składa się aż z 5 bloków:
1. POWITANIE
Przekąski z Miodowego Królestwa
Ceremonia Przydziału - Tiara Przydziału przydzieli każdego Czarodzieja i Czarownicę do jednego z Domów
obowiązujących w Szkole Magii i Czarodziejstwa - Hogwarcie
Z wizytą u Madame Malkin - gdzie przyodziejemy szaty na każdą okazję ;)
Na Pokątnej - oryginalne słodkości z Harrego Pottera
2. CZARODZIEJSKIE ZABAWY
Andrzejkowe mugolskie zabawy
Magiczne gry i zabawy
3. LEKCJA WRÓŻBIARSTWA Z PROF. SYBILLĄ
Różne warianty przepowiadania przyszłości: karty, fusy, różdżki, magiczne kule..
4. WIELKI TURNIEJ WIEDZY O HARRYM POTTERZE
Zakręć kołem losując kategorię i wygrywaj nagrody!
5. SEANS FILMOWY z popcornem
ZAPEWNIAMY:
opiekę w godzinach 19:00 - 08:00
moc atrakcji i magiczne dekoracje
wykwalifikowane dwie Czarownice (Wychowawcy z uprawnieniami do pracy z Dziećmi)
nagrania dubbingowe do Ceremonii Przydziału
szaty Czarodziejów na czas trwania warsztatów
przekąski, wodę niegazowaną, kakao, herbatę
pamiątkowe gadżety
DLACZEGO WARTO?
#NOWE DOŚWIADCZENIA
Sama nocka poza domem buduje pewność siebie u Dziecka, może być fajnym startem przed wyjazdem na pierwsze kolonie
zimą lub latem.
#CZAS RODZICA NA WŁASNY RELAKS, ODPOCZYNEK I PASJE
Rezerwując miejsce na jedną z naszych Nocek z Harrym Potterem zapewniasz Dziecku nie tylko profesjonalną opiekę, aż przez
13h ale również fundujesz sobie czas relaksu, odpoczynku lub moment na własne pasje. A w dzisiejszych czasach Rodzic,
który znajduje choć chwilę dla siebie to umówmy się wręcz wymierający gatunek.
#SPEŁNIENIE MARZEŃ
Tematyczne warsztaty to również niezła frajda, w tym wypadku spełnienie marzeń dla każdego fana Harrego Pottera!
Specjalnie na nie przygotowaliśmy fantastyczne scenerie, na każdym kroku akcesoria nawiązujące do przygód o Harrym,
Ronie i Hermionie.
#PROFESJONALIZM
Jako organizator Kolonii w najprawdziwszych polskich zamkach nie da się ukryć, że jesteśmy profesjonalistami w swojej
dziedzinie, a na punkcie Harrego Pottera mamy wręcz totalnego bzika! To książki, na których sami się wychowaliśmy a
bieganie raz na jakiś czas w szacie jako Psor ze Szkoły Magii to wręcz spełnienie dziecięcych Marzeń.
#WSPOMNIENIA
Dziecko otrzyma od nas nie tylko najmagiczniejsze warsztaty w temacie jego ulubionego filmu, wspomnienia, które warto
kolekcjonować, nowe, pozytywne doświadczenia ale również pamiątkowe gadżety tematyczne na koniec Nocki!
Co Czarodziej powinien mieć ze sobą:

wygenerowano w programie shopGold

karimatę
śpiwór
piżamę
ubrania na drugi dzień
szczoteczkę i pastę do zębów + mały ręcznik
zmienne obuwie
latarkę do zabaw w ciemności :)
uśmiech

Za przygotowanie i prawidłową realizację programów warsztatowych odpowiada Aleksandra Biza – pedagog, która od 11 lat
wspólnie z nami prowadziła warsztaty pozalekcyjne z robotyki w wielu szkołach w Polsce oraz organizowała wypoczynki dla
Dzieci i Młodzieży.
W każdym sezonie również prowadzi grupy warsztatowe, bo..najzwyczajniej UWIELBIA WSPÓŁPRACĘ Z DZIEĆMI!
Serdecznie zapraszam!
Aleksandra Biza
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(prof. Ginebra MacPuffin)
tel.: 535 041 242
e-mail: abiza@igcompany.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Termin: Gdańsk Żabianka: 26.11-27.11 (19:00 - 08:00)
Wiek dziecka: 8-13 lat

Harmonogram
19:00
19:30
20:00
21:00
21:45
22:00
00:00
08:00

- 19:30
- 20:00
- 21:00
- 21:45
- 22:00
- 00:00
- 07:30

schodzenie się Czarodziejów i Czarownic
Uroczyste powitanie + magiczna uczta
Czarodziejski Blok warsztatowy
Atrakcja TEJ Nocy
Wieczorna toaleta
Maraton filmowy
Śnimy o chochlikach
Odbiór Dzieci

MIEJSCE
GDAŃSK ŻABIANKA - ul. Bitwy Oliwskiej 27A (lokalizacja Czarodziejskich Urodzin)
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