
Obóz pływacko- triathlonowy  
Kontakt www.kmitazabierzow.eu www.rak-swimsport.pl  

email plywanie@rak-swimsport.pl  
tel. 509536643 

http://www.kmitazabierzow.eu
http://www.rak-swimsport.pl
mailto:plywanie@rak-swimsport.pl


Aktywne wakacje 



W cenie:
Zakwaterowanie:  
Pokoje 2, 3,4 osobowe, serwis, ręczniki, wi-fi 

Wyżywienie:  
5 posiłki dziennie ,3 w formie bufetu, 2 x zakąski 
woda mineralna bez ograniczenia  

Treningi: 

2 sesje treningowe na basenie 60’ 

1 sesja treningowa na obiektach spotowych 

Dodatkowo : 

animacje dla dzieci i młodzieży  

prywatna plaża sąsiadująca z hotelem 

Wycieczki dodatkowo płatne.  

Ochrona całodobowa na obiekcie. 

Cena: 
420 EUR + 300 zł dla dzieci i młodzieży do 18 
roku życia z UKP Kmita Zabierzów (transport pokrywa 
klub) 
420 EUR + 700 zł transport  i inne koszty obsługi 
wyjazdu dla dzieci i młodzież do 18 roku życia spoza klubu  
540 EUR + 700 zł transport  i inne koszty obsługi 
wyjazdu dla dorosłych powyżej 18 roku życia  

Dodatkowo płatne wycieczki : 
oferta wycieczek na stronie 
www.ukpkmitazabierzow.eu oraz www.rak-
swimsport.pl 

-

Bułgaria, Warna 
http://kamchia-corporate.com 
16-30.08.2019

Grupa : 60 osób

http://www.ukpkmitazabierzow.eu
http://www.rak-swimsport.pl
http://www.rak-swimsport.pl
http://kamchia-corporate.com


Miejsce pobytu 

• Bułgaria- Varna 
• http://kamchia-resort.com 

• Kompleks sportowy 

• Pełne wyżywienie plus 
zakąski 

•  Basen sportowy 25 i 50m 

• Basen zlokalizowany na 
terenie Kompleksu 

• Prywatna plaża 
zlokalizowana przy hotelu 

• Odległość od lotniska w 
Varnie 40 km 

Hotel http://kamchia-corporate.com

http://kamchia-resort.com
http://kamchia-corporate.com


Zakwaterowanie 
● Pokoje 3,4 osobowe dla dzieci i młodzieży  

● łazienka 
● klimatyzacja 
● TV 
● ręczniki , pościel 

.



Wyżywienie
● Pełne wyżywienie z zakąskami (5 posiłków) 
● Dedykowane dla sportowców 
● Woda mineralna bez ograniczeń  



Treningi 
● basen 25m i 50m  
● obiekty sportowe na terenie kompleksu 



Plaża
● Prywatna piaszczysta  plaża na terenie kompleksu, z obsługą ratownika  



Płatności 
Zaliczka do dnia 30.04.2019r- 300 euro  
Druga wpłata do 30.06.2019r- 120 euro + 300 zł/ 700 zł / 240 euro + 700 zł  
Zawodnicy sekcji pływackiej UKP Kmita Zabierzów transport autokarem mają 
dofinansowany z dotacji otrzymanej z Urządu Gminy Zabierzów.  



Wycieczki - oferta dodatkowa
1/OFF ROAD-LENGTH OF EXCURSION 2 HOURS-25 EUR

2/KARTING +SHOPPING/THE BIG MALL OF VARNA/ 

+ TRANSFER -35 euro 

3/PIRATES PARTY/ SEA WAR/ +PIZZA+ SHOPPING/ 

THE BIG MALL OF VARNA +TRANSFER-35 EURO



Wycieczki - oferta dodatkowa

4/ BOAT TRIP/ KAMCHIA RIVER-10 EURO

5/ Delfinarium and shopping in the mall+ transfer-35 euro


