
MULTIACTION Camp

Ζήσε την περιπέτεια 

στο full στο

Multi Action Camp!



Τι είναι το MULTIACTION Camp

Ένα ξεχωριστό κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο 
για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 

11-16 ετών που αναζητούν 
μοναδικές εμπειρίες γεμάτες 

δράση και περιπέτεια!

2 εβδομάδες με συναρπαστικές θεματικές ημέρες με αθλητικές δραστηριότητες, 
παιχνίδια στην φύση και εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς!



Δραστηριότητες MULTIACTION Camp

Πολυθεματικές δραστηριότητες
& υπαίθριες, αθλητικές, ψυχαγωγικές

Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες  
με την εγγύηση της SPORTCAMP

Παιχνίδια Team Building

Ολυμπιακοί Αγώνες

Γνωριμία με τα Παρολυμπιακά Αθλήματα

Iron Kid – Aquathlon – Power kid



Δραστηριότητες

Αναρρίχηση

MULTIACTION Camp

Τοξοβολία Γνωριμία με

νέα αθλήματα Παιχνίδια 
κατασκοπίας

Κολυμβητικοί 
αγώνες



Escape Room

Δραστηριότητες MULTIACTION Camp

Ολοήμερο Beach Party
Εκδρομές στην φύση 

σε κοντινούς προορισμούς Μπουγελοπαιχνίδια Βραδινές εκδηλώσεις



MULTIACTION Camp

Πόλη Λουτρακίου

Όλες οι δραστηριότητες διοργανώνονται από την 
SPORTCAMP και υλοποιούνται σε απόλυτα ασφαλές 
περιβάλλον με κατάλληλο και πιστοποιημένο 
εξοπλισμό. Την επίβλεψη των συμμετεχόντων 
αναλαμβάνουν έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη 
και συνεργάτες της κατασκήνωσής μας!

SPORTCAMP Λίμνη Ηραίου

Προορισμοί



Λειτουργεί υπό την εγγύηση της SPORTCAMP, μιας αθλητικής 
κατασκήνωσης με ιστορία
Προσφέρει ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για εφήβους, 
γεμάτο δράση και περιπέτεια
Βοηθά τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέα ταλέντα και 
δυνατότητες 
Συγκροτεί ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα με περιορισμένο 
αριθμό θέσεων
Υποστηρίζεται από έμπειρα στελέχη ικανά να παρέχουν ασφάλεια

Γιατί MULTIACTION Camp



Ενδεικτικό Πρόγραμμα

Γνωριζόμαστε με τους κατασκηνωτές! 
Σχηματίζουμε ομάδες, 
παρουσιάζουμε το Multi Action Camp 
πρόγραμμα και διασκεδάζουμε με 
παιχνίδια γνωριμίας & team building 
δραστηριότητες!

Sports Day – η πιο αθλητική 
ημέρα! Συμμετέχουμε σε 
τουρνουά beach volley & 
ποδοσφαίρου και περνάμε μια 
ολόκληρη ημέρα παίζοντας!

Ημέρα αφιερωμένη στις πολεμικές 
τέχνες! Γνωριζόμαστε με τις 
πολεμικές τέχνες και 
προπονούμαστε με πιστοποιημένο 
προπονητή!

Ώρα για ποδηλασία! Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει αγώνες στην πίστα 
ποδηλασίας και σκυταλοδρομίες!

Βόλτα στο Λουτράκι με τα ποδήλατά 
μας! Διασκεδάζουμε και πάμε θερινό 
cinema! *Το πρόγραμμα υλοποιείται 
από εξειδικευμένους συνεργάτες σε 
προγράμματα ποδηλατικού 
τουρισμού.

Ολυμπιακοί αγώνες στην 
SPORTCAMP! Oι κατασκηνωτές μας 
συμμετέχουν σε αγώνες ατομικών 
αθλημάτων και 
γίνονται…Ολυμπιονίκες!

Ημέρα επισκεπτηρίου-
Συναντιόμαστε με τους αγαπημένους 
μας και μοιραζόμαστε μαζί τους όλες 
τις όμορφες στιγμές μας!

Αγώνες Ironkid – Powerkid! Τα 
Multi Action Kids συμμετέχουν σε 
παιδικό τρίαθλο διαγωνίζονται για 
έναν ακόμη ξεχωριστό τίτλο!

Sports Day 2 – η πιο αθλητική 
ημέρα επιστρέφει! Συμμετέχουμε 
σε τουρνουά basket 3on3 & 
beach handball και περνάμε μια 
ολόκληρη ημέρα παίζοντας! 

Γνωριζόμαστε με τα 
Παραολυμπιακά αθλήματα!

Ολοήμερο beach party στην 
λίμνη Ηραίου! Επισκεπτόμαστε τη 
λίμνη, κολυμπάμε και περνάμε 
υπέροχα!

Η πισίνα της SPORTCAMP μας 
καλεί! Συμμετέχουμε σε 
κολυμβητικούς αγώνες και 
ανακαλύπτουμε τον κολυμβητή 
μέσα μας!

Η πιο δημιουργική ημέρα του 
Multi Action Camp! 
Καλλιτεχνούμε, συμμετέχουμε σε 
μαραθώνιο εικαστικών και 
cooking class!

Ημέρα αποχαιρετισμού! To πρόγραμμά 
μας έχει μπουγελοπαιχνίδια και έπειτα 
καθόμαστε γύρω από την 
κατασκηνωτική φωτιά, γράφουμε στο 
Λεύκωμα της SPORTCAMP και 
κάνουμε αποχαιρετιστήριο party! 

Η ώρα του αποχωρισμού! 
Ανανεώνουμε το ραντεβού 
μας για του χρόνου!

MULTIACTION Camp

Ημέρα 1: Ημέρα 2: Ημέρα 3: Ημέρα 4: Ημέρα 5: 

Ημέρα 6: Ημέρα 7: Ημέρα 8: Ημέρα 9: Ημέρα 10: 

Ημέρα 11: Ημέρα 12: Ημέρα 13: Ημέρα 14: Ημέρα 15: 



Πάρε κι εσύ μέρος στο MULTIACTION Camp
Αν είσαι έτοιμος για μια μοναδική κατασκηνωτική εμπειρία, 

κάνε σήμερα την εγγραφή σου και γίνε κι εσύ Multi Action CampKid!

Δυνατότητα εγγραφής ιδιωτικά ή μέσω ΟΑΕΔ  

Για τους ιδιώτες πελάτες ισχύουν προνομιακές τιμές σε αδέρφια και παρέες φίλων



/sportcamp.kids

kids@sportcamp.gr

27440 23999 - 66860 

www.sportcampkids.gr 

Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε

την θέση σας τώρα στο MULTIACTION Camp

https://www.facebook.com/sportcamp.kids/
https://www.facebook.com/sportcamp.kids/?fref=ts
http://www.sportcamp.gr/
http://www.sportcampkids.gr/

