
 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „NAWA SKIERNIEWICE” 

 ZAPRASZA 

 
 

 

AUSTRIA – WŁOCHY 2017 
OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY 

 
 
 
AUSTRIA - VILLACH to urokliwe miasto w samym sercu Karyntii, centrum kulturalne 

i turystyczne. Region ten, usytuowany u zbiegu granic 3 państw: Austrii, Włoch i Słowenii słynie z pięknych gór i licznych 
jezior. Ossiacher See - to krystalicznie czyste i ciepłe jezioro. 
ZAKWATEROWANIE: HOTEL EGGER - jest położony w ogrodzie, w spokojnej dzielnicy Villach. Pokoje 4-6 osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym. Do dyspozycji: restauracja, sala dyskotekowa, świetlica, pokoje do gry, tenis stołowy, wielofunkcyjne 
boisko sportowe, odkryty basen, kącik internetowy.  
 
WŁOCHY - RIMINI - Włochy to doskonała kuchnia - najlepsza pizza i spaghetti, przepiękne plaże, słynne kurorty, liczne  
zabytki. W Cesenatico znajdziemy piękne, piaszczyste  plaże nad brzegiem Adriatyku. Niegdyś żył tu i pracował Leonardo da 
Vinci. 
ZAKWATEROWANIE: HOTEL  LUNA ROSSA *** położony w kurorcie Rimini, w dzielnicy Miramare, ok. 100 metrów od pięknej, 
piaszczystej plaży i deptaka z wieloma atrakcjami. Hotel oferuje 3-5 osobowe pokoje z balkonem, pełnym węzłem sanitarnym 
i klimatyzacją (mogą też być łóżka piętrowe). Do dyspozycji uczestników: recepcja, restauracja, bar, sala tv. Obok hotelu jest 
park z boiskami do gry w piłkę. 
 
 
 

TERMIN: 15-26.08.2017  
CENA: 1430zł* + 50 euro na bilety wstępu   
 

CENA ZAWIERA: 
 ZAKWATEROWANIE: 3 noclegi w Austrii, 5 noclegów we Włoszech 
 WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie, lunch, obiadokolacja 
 TRANSPORT: autokar /klimatyzacja, wc, barek, video/ 
 UBEZPIECZENIE: KL, NNW i bagaż  
 KADRA: kierownik, wychowawcy – trenerzy pływania 
 
 

Podczas pobytu czekają na Was dodatkowe atrakcje: 
AUSTRIA: wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Gerlitzen, rejs statkiem po jeziorze, góra małp, zamek Landskron, muzeum 
motoryzacji i inne. 
WŁOCHY: MIRABILANDIA - super Parku Rozrywki, AQUAPARK MIRABILANDIA BEACH  - park wodny o tematyce karaibskiej i 
inne. 
 

Uczniowski Klub Sportowy „NAWA Skierniewice” 
ul. Tetmajera 7 

96-100 Skierniewice 
tel. kont. 603331973 lub 601511523 

 
 
 
 
 
 
 
 

* cena dla członów klubu - minimalny czas członkostwa w klubie 6 miesięcy 


