
 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „NAWA SKIERNIEWICE”   
 

ZAPRASZA 
 

 
 

OBÓZ SPORTOWO-
REKREACYJNY 

AUSTRIA - CHORWACJA 2019 
 
 

AUSTRIA to typowo górski kraj. Szczyty górskie przebiegają tu z zachodu na wschód i poprzecinane są głęboko wciętymi dolinami rzecznymi. 
Tworzy to wspaniałe, zapierające dech w piersiach widoki. Do walorów tego kraju należą doskonale przygotowane szlaki do turystyki pieszej i 
rowerowej, unikalna fauna i flora, piękno alpejskich wiosek i miasteczek oraz doskonała infrastruktura turystyczna. 
 

RAMINGSTEIN malowniczo położona  miejscowość  pośród Alp Salzburskich, otoczona jodłowo - sosnowymi lasami, o znakomitym górskim 
klimacie sprzyjającym leczeniu chorób układu oddechowego. Region Lungau w  2012 roku  został uznany przez UNESCO jako strefa ekologiczna. 
 

ZAKWATEROWANIE: GASTHOF  DURIGON to wygodny, pięknie położony zabytkowy budynek, którego historia sięga XIV wieku. Pokoje 3 i  4 
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV oraz WIFI. Do dyspozycji: recepcja, dwie restauracje, bar, sala gier z bilardem i piłkarzykami, piękny 
ogród, miejsce na ognisko i grilla, teren do gier zespołowych. 

 

CHORWACJA  to jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych świata. Miejsce gdzie 
błękit morza, urocze zatoki, przylądki i malownicze wyspy zachwycają bujną roślinnością 
śródziemnomorską, figowce, migdałowce i palmy nadają wybrzeżu niepowtarzalny 
charakter. Kraj tysiąca wysp z cudowną przyrodą i bogatym dziedzictwem kulturowym. 
 

SABUNIKE to nadmorska miejscowość turystyczna, która może się poszczycić piaszczystymi 
plażami oraz infrastrukturą sportową idealną dla osób lubiących aktywnie spędzać czas. 
Sama nazwa "Sabunike" pochodzi od wyrazu sabun - co znaczy piasek. Sabunike znajduje 
się w niedalekiej odległości od Ninu - miejscowości będącej najstarszym chorwackim 

miastem królewskim, jednak przeszłość i teraźniejszość idą tu ramię w ramię.  
 

ZAKWATEROWANIE: OŚRODEK PLAVA LAGUNA jest położony w miejscowości Sabunike, 20 km od Zadaru, tylko 100 metrów od piaszczystej 
plaży. Oferuje 3 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, tv sat, wentylatorem i lodówką.  Do dyspozycji uczestników: recepcja, basen, 
restauracja serwująca smaczne posiłki. W ogrodzie znajduje się teren do zabaw oraz basen.  
 
TERMIN: 19-30.08.2019 
CENA: 1540zł* + 50 euro na bilety wstępu   
 

CENA ZAWIERA: 
 ZAKWATEROWANIE: 9 noclegów 
 WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie plus prowiant na drogę powrotną 
 TRANSPORT: autokar /klimatyzacja, wc, barek, video/ 
 UBEZPIECZENIE: KL, NNW 
 KADRA: kierownik, wychowawcy – trenerzy pływania 

  
 

Podczas pobytu czekają na Was dodatkowe atrakcje: 
- wyjazd kolejką na górę Aineck – panorama Alp ( 2200 m n. p.m.)          
- wyjazd kolejka na górę Speiereck – panorama Alp ( 2100 m n.p.m) ·   
- wyjście basen w Tamswegu        
- wycieczka górska 
- wyjazd nad jezioro górskie 
- zwiedzanie zamku w Ramingstein 
- pobyt w parku linowym 
- zwiedzanie parku Plitwickie Jeziora 

  

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 


