Club La Santa lancerer den nye Kids and
Teens department
Gennem årtier har Club La Santa været et ferieparadis for aktive
feriegæster i alle aldre – heriblandt børn. Siden resortets åbning
i 1983 har Club La Santa tilbudt aktiviteter for børn mellem 3 og
12 år i børneklubben Play Time. Tusindvis af børn har gennem
tiden været forbi for at blive passet af vores dedikerede Green
Team, alt imens mor og far slog sig løs til zumba eller bodycombat – og det kan de stadig! Med
vores ambition om hele tiden at udvikle Club La Santa har vi imidlertid set behovet for at udvide
Play Time-konceptet på en måde, så vi sikrer, at børnene fortsat har en god oplevelse, når de
besøger os.
Målet er, at Club La Santa skal være et paradis for alle – også for børn og unge. Derfor har Play
Time altid været en vigtig del af de mindstes ferie. Nærmest inden flyet sætter hjulene på
jorden, opstår der for store og små en hvirvelvind af minder og gensynsglæde. Noget som af
mange børn bliver associeret med Play Time.
I efteråret 2017 tog vi derfor det første spadestik til at udvikle et nyt og bredere børne-koncept,
som henvender sig til børn fra 3 til 14 år. Vi har lavet en tredeling inden for vores nye børne- og
ungeafdeling og har ansat professionelle ressourcer i form af både en lærer og en pædagog.
Målet med at lave et helt nyt koncept er, at man i stedet for at samle alle børn i en stor gruppe,
aldersopdeler dem og dermed får større udbytte af de muligheder, som Club La Santa tilbyder.
I påsken 2018 lanceres den børne-unge afdeling, som nu består af Play Time, Fun Time og
Young Time.
Play Time: Play Time er vores aktivitetsklub for de 3-10-årige. Her er børnene velkomne om
formiddagen, hvor de er under opsyn af vores Green Team. Her samles vi om sociale- og fysiske
aktiviteter, hvor der er fokus på at integrere børnene med hinanden via forskellige lege og
kreative udfoldelser.
Fun Time: Fun Time er vores aktivitetsprogram for børn i alderen 3-10 år, som afvikles om
eftermiddagen. Programmet består af forskellige aktiviteter, hvor vi udfordrer børnene inden
for læring, men samtidig har fokus på både sociale og kropslige færdigheder. I modsætning til
aktiviteterne i Play Time er disse aktiviteter aldersopdelt, så vi i højere grad kan tage højde for
aldersforskel samt færdigheder - såfremt det giver mening i forhold til antallet af børn (høj/lav
sæson).
Young Time er vores er helt nye aktivitetsprogram - målrettet børn i alderen 10-14 år. Her
arrangeres forskellige teambuilding aktiviteter, der kan skabe fundament for nye venskaber og
sammenhold. Her er tale om aktiviteter, der udfordrer og aktiverer børnene på forskellige
parametre.

De tre nye afdelinger har i den grad kroppen i centrum. Gennem lege og aktiviteter bliver
børnenes kropsbevidsthed udfordret. Vi har det mål, at tiden i afdelingerne skal udfordre
børnene på mindst et af tre følgende parametre: personlig udvikling, læring og kroppen. Disse
tiltag vil forhåbentlig give dem en endnu mere spændende og aktiv ferie, som både er
indlevende og involverende, og hvor børnene har mulighed for at skabe venskaber i et sjovt og
aktivt legende miljø.
I de nye afdelinger skal der ydermere være fokus på at få børnene til at interagere mere med
hinanden. Derfor håber vi, at også de ældre børn har glæde, mod og lyst til at deltage i de
aktuelle aktiviteter med deres jævnaldrende. Det betyder meget for os, at børn og forældre
forstår vigtigheden af, at vi opdeler børnene i aldersgrupper, så vi i større grad kan målrette
vores indsats mod det enkelte barn. Vores håb er, at vores små gæster tager hjem med en
følelse af, at det bestemt ikke er sidste gang, at ferien går til Club La Santa sport.
CamillaKohsel
Kohsel––Kids
Kids
Teens
Department Manager
Nadia Camilla
&&
Teens
Department

