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W cenie:
Zakwaterowanie:  
Pokoje 2,3,4 osobowe opcja rodzinna 
Pokoje 4- 6 osobowe dla dzieci i młodzieży 

Wyżywienie:  
4 posiłki dziennie w formie bufetu  

woda mineralna bez ograniczenia  
Treningi: 

2 sesje treningowe na basenie 60’ 

1 sesja treningowa na obiektach  

Dodatkowo : 

animacje dla dzieci i młodzieży  

dojazd i pobyt na prywatną plażę ośrodka (ok. 5km) 

Wycieczki : 

Blue Lake and Temple of Hera 

Akropolis dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 

Transfer: 

obiekt - plaża- obiekt (każdego dnia) 

Ochrona całodobowa na obiekcie. 

Cena: 
480 EUR + transport dla dzieci i młodzież do 18 roku 
życia  
560 EUR + transport dla dorosłych powyżej 18 roku życia  
Transport autokarem ok 400 zł/ osobę przy pełnej 
obsadzie autokaru 50 osób. (autokar 60 miejsc) 

Dodatkowo płatne wycieczki : 
- Ateny  - 38 EUR/ osobę  
- Akropolis - 20 EUR/ osobę dorosłą

Grecja, Loutraki 
16-30.08.2018

Grupa : 60 osób



Miejsce pobytu 

• Grecja- Loutraki 

• Camping sportowy 

• Pełne wyżywienie (4x 
dziennie) 

• Otwarty basen sportowy 
25m 

• Basen zlokalizowany na 
terenie Campingu 

• Prywatna plaża 
zlokalizowana 5km od 
Campingu  

• Odległość od lotniska w 
Atenach 105 km 



Zakwaterowanie 
● domki 
● 2,3,4 osobowe dla rodzin 
● 4-6 osobowe dla dzieci i młodzieży 
● łazienka 
● klimatyzacja 
● TV 
● ręczniki , pościel 



Wyżywienie
● Pełne wyżywienie 
● Dedykowane dla sportowców 
● Woda mineralna bez ograniczeń  



Treningi 
● basen 25m odkryty   
● 6 torów 
● woda podgrzewana 



Plaża
● Prywatna plaża 
● Odległość do prywatneh plaży 5km 
● 5 minut busem- transfer w cenie 



Płatności 
Zaliczka do dnia 13.05.2018r- 300 euro  
Druga wpłata do 30.06.2018r- 180 euro/ 260 euro 
Transfer wpłata na bieżąco.  
Zawodnicy sekcji pływackiej UKP Kmita Zabierzów transport autokarem mają 
dofinansowany z dotacji otrzymanej z Urządu Gminy Zabierzów.  


