Obóz sportowy dla młodzieży i dzieci na codzień uprawiających sport w sekcji pływackiej
UKP Kmita Zabierzów, Grupie sportowej RAK- Swimsport oraz Iron Dragon Triathlon
Team.
13-25.08.2021
Oferta
HOTEL BORNIT **** Szklarska Poręba
https://www.interferie.pl/hotelbornit/
TERMIN POBYTU : 13-.08.2021-25.08.2021/ 12 noclegów
CENA ZA POBYT DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 6-17 LAT ORAZ OSÓB DOROSŁYCH :
Pokoje 3 osobowe oraz 4-6 osobowe 2000 zł - młodzie i dzieci
Pokoje 2 osobowe 2500 zł - dorośli
*transport dla dzieci z klubu pokrywa UKP Kmita Zabierzów.
Świadczenia w cenie:
- noclegi ze śniadaniem w formie bufetu , obiad w formie bufetu ( 1 x zupa , 1 x danie główne,
deser, woda do picia ) kolacja ( 1 x danie na ciepło + zimna płyta) pierwszy posiłek: kolacja,
ostatni: śniadanie)
- pobyt 1 opiekuna na 25 os. pełnopłatnych w pokoju 2 osobowym lub większym GRATIS,
pozostali opiekunowie wg cennika
- Dostęp do Centrum Rekreacji: sala fitness, basen o długości 25 m, zjeżdżalnia rodzinna, masaże
podwodne i punktowe oraz zjeżdżalnia dla dzieci, sauny: sucha oraz infrared ( max. 2 godziny
dziennie/ 3 tory wg obustronnie zaakceptowanego harmonogramu)
- Bezprzewodowy dostęp do Internetu
- Możliwość bezpłatnego korzystania z Aquaparku w należącego do INTERFERIE Sport Hotelu w
Świeradowie Zdroju
( dojazd we własnym zakresie ok. 18 km ) zależy od aktualnie
obowiązujących obostrzeń
- Sala do ćwiczeń z materacami lub salka fitness – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja
Polecamy również:
- oferta SPA – masaż e, zabiegi kosmetyczne w nowoczesnym SPA
- moż liwoś ć wypoż yczenia roweró w oraz kijkó w do Nordic Walking
Rezerwacja / zaliczka do dnia 30.04.2021 w kwocie 1000 zł prosimy wpłacać na konto
Klubu UKP w przypadku dzieci z klubu kbs bank 47 8591 0007 0030 0158 3403 0001
GS RAK w przypadku dzieci ze szkółki pływackiej ing bank 82 1050 1243 1000 0090
3201 9623
Kontakt i zapisy : Artur Czerwiec tel. 517573936 lub email ukp@kmitazabierzow.eu lub
plywanie@rak-swimsport.pl

