Chương trình kì nghỉ lễ Phục sinh
Tuần từ ngày 10 đến 12 tháng 04

Chương trình trong tháng 6
Cho ngày 3 và 4 tháng 06
Rạp xiếc vui nhộn quay trở lại !

Làm xiếc tại Boule et Billes !

- Rạp xiếc thu nhỏ.
- Các trò chơi xiếc.
- Vẽ rạp xiếc !

Khóa thực tập
Từ ngày 10 đến 12 tháng 04
ĐÁ BANH

- Tâng bóng !
- Người thuần hóa súc vật
tuyệt vời !
- Làm chú hề
- Thăng bằng trên dây.

(Trẻ từ lớp GS đến CM2)

với nhóm Fox football

Hồ bơi
Thứ tư,
vào buổi chiều

Leo dây
Vẽ
Leo núi trong nhà
Các môn thể thao
khác

Dã ngoại ngày
thứ ba
Học viện leo núi
trong nhà

Dã ngoại thảo
cầm viên
Chiều thứ năm

Đón trẻ từ 7h30 đến 9h.
Hoạt động bắt đầu từ 9h đến 16h
Hãy đến tham gia các trò chơi với chúng tôi
cùng nhiều trò thử thách đồng đội !

Khóa học được diễn ra vào các buổi
sáng từ 9h00 đến 10h00 trên sân bóng
trên đường Điện Biên Phủ.

Giá tiền

Ở đâu?

Số tiền cho 3 ngày tháng 04: 1 400 000 VND

trường Boule et Billes

bao gồm buổi dã ngoại thứ năm.
Số tiền cho 2 ngày tháng 06 : 1 100 000 VND

Chúng tôi sẽ mở cửa từ thứ tư ngày 10/04
đến thứ sáu ngày 12/04 từ 7h30 đến 16h; và
ngày thứ hai 03/06 + thứ ba 04/06

Các hoạt
động giải
trí
giá vé nguyên ngày

giá vé cho nửa buổi

Trung tâm giải trí của

(7:30-12:30 hoặc 12h00-17:00)

Cho các thông tin khác :

500 000 VND **

400 000 VND **

www.bouleetbilles.net

FORFAIT
/durée du stage
uniquement

Khóa học đá banh vào tháng
tư
+
Hoạt động giải trí

Weekly
package only

École Boule & Billes BINH THANH
183A avenue Dien Bien Phu, quartier 15,
Arrondissement Binh Thanh, HCM Ville.
Téléphone : (028) 3 514 70 41
secretariat.binhthanh@gmail.com

Cho học sinh từ lớp PS đến CM2.

W

Giá tiền cho buổi sáng *
Khóa học 3 ngày : 1700 000 VND
Giá nguyên ngày *
Khóa học 3 ngày : 2 100 000VND
Bao gồm buổi dã ngoại thứ năm

* Cho giá trọn gói thì sẽ không hoàn trả
** Số tiền trả thêm cho các buổi dã ngoại :
Thêm 100 000 VND vào tháng tư
Thêm 200 000 VND vào tháng sáu
Bao gồm các bữa ăn nhẹ - ăn trưa – ăn xế
Bao gồm tiền dã ngoại
Có thể đăng kí xe đưa rước

École Boule & Billes THAO DIEN
38 rue 10, quartier Thao Dien,
Arrondissement 2, HCM Ville.
Téléphone : (028) 3 744 26 40
secretariat.thaodien@bouleetbilles.net

Chương trình nghỉ lễ
Phục sinh 2019

