
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„NAWA SKIERNIEWICE” 

 

zaprasza na 
 

BAJKOWE WAKACJEBAJKOWE WAKACJEBAJKOWE WAKACJEBAJKOWE WAKACJE    

W AUSTRII I DALMACJIW AUSTRII I DALMACJIW AUSTRII I DALMACJIW AUSTRII I DALMACJI    
   

obóz sportowo-rekreacyjny 
w Austrii i Bośni i Hercegowinie 

 
BOŚNIA I HERCEGOWINA to jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych świata. Miejsce gdzie błękit 
morza, urocze zatoki, przylądki i malownicze wyspy zachwycają bujną roślinnością śródziemnomorską, 
figowce, migdałowce, drzewa cyprysowe i palmy nadają wybrzeżu niepowtarzalny charakter. 
NEUM to miejscowość położona ok. 60 km od Dubrownika, przynależna administracyjnie do Hercegowiny, 
usytuowana w południowej części wybrzeża Adriatyku. Jest to jedno z miejsc z największą ilością słonecznych 
dni w roku. Plaże żwirowe i betonowe. W centrum Neum wiele restauracji, kawiarni, sklepów i domów 
handlowych z atrakcyjnymi cenami. 
 

AUSTRIA to typowo górski kraj. Łańcuchy górskie przebiegają tu z zachodu na wschód i poprzecinane są 
głęboko wciętymi dolinami rzecznymi. Tworzy to wspaniałe, zapierające dech w piersiach widoki. Do 
poznawczych 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. Liczne szlaki 
turystyczne, kilometry tras rowerowych sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. W roku 2006  został tu otwarty 1 
Fitness Park w Lungau. Odbywa się tu też Nordic Walking oraz wiele imprez sportowych i kulturalnych. 
 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL DURIGON*** pięknie położony w samym sercu Alp, w miasteczku 
Ramingstein. Posiada pokoje 2 - 4 osobowe osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, i tv. Do dyspozycji 
uczestników: sala bilardowa, stół pinpongowy, sala gier, profesjonalna dyskoteka. W obrębie Pensjonatu 
znajduje się ogród z miejscem na ognisko i terenem do gier zespołowych. 
 
ZAKWATEROWANIE: HOTEL NEUM*** to pięknie położony obiekt, oferujący pokoje 3 i 4 osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym i balkonem. Windą hotelową można dostać się na żwirkową plażę, na której 
odbywa się dużo koncertów, animacji i występów. Hotel posiada basen z morską wodą, parking strzeżony, 
recepcję, salon gier, kino, prywatną dyskotekę, sklep z pamiątkami. 
 

WYŻYWIENIE: 3  posiłki dziennie + prowiant na drogę powrotną  
TRANSPORT: autokar z klimatyzacją, barkiem, video i WC 
KADRA: pilot-kierownik, wychowawcy, opieka medyczna 
UBEZPIECZENIE: KL - 10000 euro, NNW - 7000 zł + bagaż - 800 zł 
 
TERMIN:  15.08.2010 – 27.08.2010 
 

CENA: dla członków-zawodników UKS NAWA Skierniewice 1340zł* 
 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - wyjazd z kraju rano, przejazd przez Czechy do Austrii - Ramingstein, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg  

1-6 dzień -pobyt w Austrii, realizacja programu, 6 dzień ostatni posiłek obiadokolacja + prowiant na drogę. Przejazd przez Słowenię  

7 dzień -dalsza jazda przez Chorwację, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, pierwszy posiłek - obiad, zapoznanie się z miasteczkiem, 

obiadokolacja i nocleg  

7-12 dzień -pobyt w Dalmacji, realizacja programu 12 dzień obiad, zabranie suchego prowiantu, wyjazd do Polski, przejazd przez 

Chorwację  

13 dzień -dalsza jazda przez Węgry i Słowację, przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych 
  

 
 
 
 



CENA ZAWIERA:   
• Zakwaterowanie w hotelu /10 noclegów/ 
• Wyżywienie /3 posiłki dziennie/ + prowiant na drogę powrotną 
• Transport /autokar z klimatyzacją, barkiem, video i wc/ 
• Ubezpieczenie /KL - 10000 euro, NNW - 7000 zł + bagaż - 800 zł/ 
• Opiekę kadry 
• Opiekę medyczną 
• Realizację rogramu 

 
DODATKOWE KOSZTY:  55,00 € na wejscia do zwiedzanych obiektów 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
oferta przygotowana przy współudziale 

Polsko-Austriackiego Biura Podróży 
„VICTORIA-TRAVEL” 

 
 
* minimalny czas członkowstwa w klubie – 6 miesięcy 
 

Zgłoszenia oraz wpłaty zaliczek do 05.06.2010 – szczegóły u trenerów 
 


