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Karpacz- obóz piłki siatkowej
ID ogłoszenia: 26509 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/26509
Cena: 1 149 PLN
Lokalizacja: zagranica
Informacje dodatkowe: pełne wyżywienie, boisko, sala sportowa, wycieczki fakultatywne

Karpacz - Obóz piłki siatkowej Wiek uczestników 12 - 18 lat Karkonosze Adventure, Karkonosze Sport
Karpacz - największy i najpopularniejszy ośrodek turystyczny w Karkonoszach, położony u podnóża
najwyższego szczytu tego pasma górskiego - Śnieżki. Lokalizacja w pobliżu zbiegu granic Polski, Czech i
Niemiec sprawia, że jest to doskonała baza wypadowa, zarówno na piesze wyprawy górskie, jak również
wycieczki zagraniczne. Rozpocznij "Karkonosze Adventure", a pozytywne przeżycia nie będą miały końca.
Jakie atrakcje nas czekają? Całodzienna wycieczka do Czech - Liberec (pobyt w Aquaparku), Harrachow
(skocznia narciarska). Całodzienna wycieczka do Niemiec - Drezno (Zwinger, Residenzschloss, Opera
Państwowa, katedra Hofkirche, Albertinum, Tarasy Bruhla, Pomnik Augusta II Mocnego). Wizyta w
miasteczku Western City, gdzie można zobaczyć szeryfa, odwiedzić "saloon" i być świadkiem napadu na
bank, obejrzeć kowbojskie popisy w jeździe konnej, spróbować dosiąść konia pod okiem kowboja, nauczyć
się strzelać z łuku indiańskiego. Wycieczki piesze po szlakach Karkonoszy: wyprawa na Śnieżkę z
przewodnikiem, Świątynia Wang. Konkursy, gry, zabawy, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Zakwaterowanie Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Hottur" w Borowicach koło Karpacza o standardzie
turystycznym, położony na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami. Obiekt znajduje się na terenie dużego kompleksu wypoczynkowego z bogatą
infrastrukturą: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, kort
tenisowy sala gimnastyczna, kąpielisko. Ponadto sala telewizyjna, stoły do tenisa stołowego, sale
dyskotekowe, miejsca na ognisko. Świadczenia Zakwaterowanie: 10 noclegów (grupa OPOK 06 - 8
noclegów). Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki i podwieczorek). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu,
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. W trakcie całodziennych
wycieczek prowiant zamiast obiadu. Transport: autokar turystyczny. Ubezpieczenie: Signal Iduna NNW i KL
w trakcie wycieczek zagranicznych. Opieka pedagogiczna. Realizacja programu. Program Serwuj z
najlepszymi. Podczas 2 treningów po 1, 5 godziny dziennie udoskonalisz technikę pod okiem profesjonalnego
instruktora siatkówki. Poczuj ducha rywalizacji i wzbogać swoje umiejętności siatkarskie w przyjemnej
atmosferze! Uwagi Cena nie obejmuje: dopłat za transport z miast w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie
jazdy. Cena nie obejmuje: biletów wstępu i realizacji programu w Czechach i Niemczech 500 CZK i 12 EUR.
Informacje praktyczne Należy zabrać paszport, mały plecak, obuwie na wycieczki piesze i kurtkę
nieprzemakalną. Dodatkowo na obóz capoeira luźny dres do ćwiczeń, na obóz taneczny wygodne buty do
tańca, na obóz piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykowej strój oraz buty sportowe. Bilety wstępów i
realizacja programu w Czechach i Niemczech płatne dodatkowo 500 CZK i 12 EUR. 29.06 - 09.07 1499 zł
1399 zł Promocja 10.07 - 20.07 1499 zł 21.07 - 31.07 1499 zł 01.08 - 11.08 1499 zł 1399 zł Promocja 12.08 22.08 1499 zł 1399 zł Promocja 23.08 - 31.08 1249 zł 1149 zł Promocja
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