ДІСНЕЇВСЬКІ ГЕРОЇ ПІД НОВИЙ РІК завітають на СЕЛО У ДІДУСЯ в с. ОЛЕШНЯ
ВОНИ поспішають на зустріч зі справжнісіньким ДІДОМ МОРОЗОМ, ЯКИЙ ПРИЛЕТИТЬ З
ДАЛЕКОЇ ПІВНОЧІ !!!
З 14-го ГРУДНЯ він оселиться на САДИБІ У ДІДУСЯ, що на БЛАКИТНИХ ОЗЕРАХ, щоб Розважати,
Частувати ти Пригощати всіх дітей України.
А ось Мишеня ДЖЕРІ вже на СЕЛІ, бо цього року його ІМЕНИНИ — РІК МИШЕНЯ.
ТО Ж ПОРА ГОТУВАТИСЯ!!!! НУ І СПРАВ У НЬОГО...............
А ось ХИТРИЙ КІТ ТОМ не спить. ВІН буде всіляко заважати,
щоб НОВИЙ РІК МИШІ не наступив. А тут-як-тут на Метлі і Баба
Яга-КІСТЯНА НОГА! Хто ще може накапостити так майстерно???!! Без
сумніву, кращих за неї не знайдеш!!!
Але ж вірні друзі МИШЕНЯТИ — ДІДУСЬ МОРОЗ, ПЕС СПАЙК та звичайно ж,
і ВИ, ДІТКИ, НІ-ЗА-ЩО не допустите несправедливості...
То ж буде дуже Весело, Цікаво і Захоплююче!!!
А що ж Бабуся Жара??? Вона як завжди, клопочеться в своїй пекарні. Треба ж всіх
Пригостити, Накормити та ще й Навчити виробляти кулінарні шедеври. У цьому році В
ПЕКАРНІ НОВИЙ ГІСТЬ — І ЦЕ кмітливе КАЧЕНЯ МАКДОНАЛЬД, що все знає, все може та у всьому
допоможе! Ну що, готові до СЮРПРИЗІВ??!! ТОЖ

ЗАВІТАЙТЕ, ДІТВОРА,
НА СЕЛО ДО ДІДУСЯ МОРОЗА!!!

9:00 – виїзд з Чернігова.
10:00 — приїзд в с. Олешня, на СЕЛО У Дідуся Мороза. Знайомство з Садибою.
10:15 – Цікавий Квест “НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ПУСТОТЛИВОГО МИШЕНЯТИ ДЖЕРРІ, ХИТРОГО КОТА ТОМА ТА ВІРНОЇ СОБАКИ СПАЙКА Н
СЕЛІ У ДІДУСЯ”. На Вас чекають неймовірні пригоди та неочікуванні повороти з Діснеївськими героями !!! І найголовніше завдання випадає саме
вам, Дітвора! Ви повинні пройти всі перепони, щоб наблизити Новий Рік Легковажного, але НАЇВНОГО і ДОБРОГО МИШЕНЯТИ.

12:15 — Квест позаду, тож завітайте в Казкові будиночки, де живуть наші герої:
–
–

–

ДІД МОРОЗ — чекає не дочекається Ваших Вітаннячок, Віршів, Пісеньок та Таночків... Готові? Тут на вас чекає
смачний Подаруночок...
БАБУСЯ-ЯГУСЯ. Ох і хитра ж ця Яга! Але, якщо настрій добрий, то вона не така вже і зловредна.
А навпаки — дуже привітна і може навіть вам зробить якесь передбачення на майбутнє. То ж
завітайте до Казкової хатинки Бабусі-Ягусі, Мольфарки -Чародійки.
Чарівна Новорічна Пошта Бажань — За наказом самого Діда Мороза поштою керує та охороняє
всі новорічні листи ВІРНИЙ ОХОРОНЕЦЬ ПЕС СПАЙК!!! Він підкаже вам як написати Новорічні
Привітання всім друзям та батькам. Ніхто не залишиться без уваги!!! Все, що ви
напишите обов'язково здійсниться!!!Готуйтесь!!!!

13:00 – І знову БАБУСЯ ЖАРА Цього року до неї в гості завітає ДІСНЕЇВСЬКЕ КАЧЕНЯ ДОНАЛЬД ДАК. І завітає не
з порожніми руками, він принесе рецепт неймовірно шаленого і смачного ТОРТУ, а найголовніше
дуже швидкого в приготуванні. Отож кожен з вас за короткий час зможе не тільки приготувати, а й
скуштувати цей торт з запашним да духм'яним чаєм від Бабусі Жари. А Бабуся Жара ще та Майстриня до торта заздалегіть і
сюрприз приготувала... А який — побачите самі але дуууууже красивий та романтичний!!!!!!!

15:30 – виїзд в Чернігів.

ВАРТІСТЬ ПОДОРОЖІ: 335 грн.

–
проїзд комфортабельним автобусом;
–
участь в програмі:
КВЕСТ в зимовому лісі;
будиночок Діда Мороза, Баби Яги, новорічна ПОШТА;
1 майстер-клас в ПЕКАРНІ БАБУСІ ЖАРИ з випікання торту та розважальноз розважальною програмою від Дональда Дака;
–
солодкий сувенір від Дідуся Мороза.
Додатково оплачується факультативні заходи (по бажанню):
–
Дитяче меню — 50 грн. (1. Піцца, сік. 2. Пельмені, компот. 3. Вареники, компот. 4. “Веселі русалоньки” - сосиски, спагетті,
кетчуп, сік. 5. “Оленячі ріжки” - сосиски, рис, вершкове масло, сік.. 6. Чебурек, томатній сок), або комплексний обід (від 75
грн.)
–
“Пошта Діда Мороза” - від 25 грн. (можливість відправити вітальні листи на фірмовому бланці Діда Мороза з його
підписом і печаттю або бандероль з подарунками)

Туристичний оператор “Альта”
Пр-т Миру 17-А, оф. 13 тел. 050-41-41-990,
676-004

