OBÓZ SPORTOWY W MIĘDZYZDROJACH
TERMIN: 14.08-23.08.2018
( przyjazd na obiad, wyjazd po śniadaniu)
Międzyzdroje są ośrodkiem wypoczynkowym i turystycznym. W mieście znajduje się siedziba dyrekcji Wolińskiego
Parku Narodowego. Popularną letnią imprezą rozrywkową jest organizowany corocznie Europejski Festiwal Gwiazd.
ZAKWATEROWANIE: Dom Wczasowy dostępne około 100miejsc, pokoje 1,2, 3, 4, osobowe z łazienkami;
Centrum Międzyzdrojów, 5 minut pieszo do hali i nad morze;
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie na terenie domu wczasowego;
OBIEKTY SPORTOWE: Hala sportowa o wymiarach 40 x 20m z możliwością podziału na 2 boiska do
koszykówki w poprzek /3 boiska do siatkówki w poprzek, siłownia (dostępna za dodatkową opłatą), sala do
gimnastyki korekcyjnej oraz aerobiku, możliwość trenowania lekkiej atletyki i sportów walki.

CENA OSOBODNIA: 103,00zł osobodzień (cena skumulowana przy 90osobach )*
CENA ZAWIERA:
- zakwaterowanie
- wyżywienie
- opiekę pielęgniarki na telefon
- 10h dostępu do hali sportowej
- 3h dziennie dostępu do siłowni
- 3 h dziennie dostępu do Orlika
- 1 opiekun na 15 uczestników zwolniony z opłat
- ubezpieczenie NNW grupowe
- 1 rejs statkiem Viking III ok. 45 minut
- 1 wejście do Muzeum Figur Woskowych ok. 30-45miniut
- 1 wejście do Parku Linowego Bluszcz - grupy po 20 osób ok. 1,5 do 2h ( ze szkoleniem)
- przejazd na trasie Bydgoszcz- Międzyzdroje, Międzyzdroje - Bydgoszcz

*doba hotelowa od 14:00 do 11:00, przy grupie poniżej 90 osób pełnopłatnych cena ulega zmianie
Po ustaleniu wszystkich wytycznych negocjujemy cenę ostateczną.
INFORMACJA I REZERWACJA :
Biuro Podróży Skonto
ul. Wojska Polskiego 12-14/33a , 78-600 Wałcz
tel. 500 163 330 lub tel/fax 67 2582047
www.skonto.net.pl
mail: skonto@skonto.net.pl

www.facebook.com/Skonto
Pozostałe oferty na naszej stronie internetowej:
http://skonto.net.pl/obozy-sportowe/
*Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilości godzin na sali, stawkę żywieniową,
usługi dodatkowe.
* Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta
* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen

