


PIŁKARSKI CAMP SZKOLENIOWY W HISZPANII: ZIMA 2019





Dobrze trafiłeś. Zimą Hiszpania zaoferuje Ci 
wszystko to, czego szukasz! Wspaniałe wybrzeże 

Costa Brava przywołuje na myśl wymarzone miejsce 
do uprawiania sportu! Miłośnicy piłki nożnej mogą 

do tego dodać odrobinę magii FC Barcelony. 
Cudowne plaże, boiska sportowe,  pogoda przez cały 

rok, tylko w Hiszpanii z BK Turismo!

Najpopularniejszą destynacją jest słoneczna 
Hiszpania. To propozycja dla wszystkich tych, którzy 

pragną podnieść swoje umiejętności sportowe i 
przeżyć niesamowitą piłkarską przygodę.

Piłkarski Camp to nie tylko treningi ale również 
mecze towarzyskie. Uczestnicy mają możliwość 
konfrontacji swoich umiejętności z hiszpańskimi 

drużynami.

Nie można także zapomnieć o dodatkowych 
atrakcjach. Wielu kibiców marzy o zwiedzeniu 

Barcelony i stadionu Camp Nou oraz zobaczeniu 
MECZU LIGOWEGO FC BARCELONA! Mamy dobrą 

wiadomość – to również gwarantujemy! Nie brakuje 
również treningów na plaży, gier zabaw i animacji dla 

dzieci i młodzieży!

Temperatury w okresie zimowym w Hiszpanii 
oscylują w graniach 15-20 stopni celcjusza!

Szukasz sportowych 
wrażeń?

Zapraszamy na zimowe 
piłkarskie obozy szkoleniowe w 

Hiszpanii



TRENUJ TAM, GDZIE GRAJĄ NAJLEPSI – W HISZPANII

OFERTA DOTYCZY MIESIĘCY: STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2019



MIEJSCE
Wybrzeże Costa Brava oraz Costa del Maresme –

wspaniałe plaże, krystalicznie czyste morze 
zalesione zatoczki, wysokie klify, zapewniają 

odpoczynek na najwyższym poziomie! Miłośnicy 
natury i amatorzy piękna przyrody mogą podziwiać 
tu niespotykane widoki! Drużyny sportowe mogą 

tutaj wypocząć jak nigdzie indziej, a także 
aranżować treningi na plaży i w okolicznościach 

pięknej przyrody!

u .

ZAKWATEROWANIE
Gwarantujemy komfortowe, sprawdzone i 

rekomendowane hotele 3***/4**** na wybrzeżu 
Costa Brava i Costa del Maresme. Wszystkie hotele 

usytuowane są blisko centrum miasta i plaży. 
Hotele posiadają dostęp do basenów co pozwala na 
regenerację po ciężkich treningach na nawyższym 

poziomie.

Bogate i wyśmienite 3 posiłki dziennie w formie 
bufetu szwedzkiego pozwolą nabrać energii na 
kolejny emocjonujący dzień. Samopoczucie w 

hotelach poprawią animacje hotelowe i wieczorne 
dyskoteki dla dzieci i młodzieży. Zdrowy klimat i 

górskie krajobrazy sprawiają, że każdy znajdzie coś 
dla siebie, niezależnie od wieku, możliwości 

sportowych i pory roku



W CENIE ZAWARTA WYCIECZKA DO BARCELONY





WYBRZEŻE 5 MINUT OD HOTELU



ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI 2018

Dla Wszystkich chętnych, bez względu 
na przynależność klubową

✓ Udostępniamy boiska sportowe na 2 x 1,5 godziny
dziennie.

✓ Sparingi z hiszpańskimi drużynami dla każdego
rocznika dostosowane do poziomu gry drużyny

✓ Woda dostępna na każdych treningach i sparingach

✓ Treningi na plaży

✓ Asysta polskich rezydentów podczas całego pobytu
(w hotelach i na boiskach)

✓ Pamiątka dla każdego uczestnika pobytu

✓ Opiekunowie gratis!

✓ DODATKOWO W CENIE WYCIECZKA DO TOSSA DE
MAR

✓ 7 noclegów w hotelu 3*** lub 4*** (pokoje 2,3,4-
osobowe) z basenami na wybrzeżu Costa Brava lub 
Costa del Maresme

✓ 3 posiłki dziennie w formie bufetu szwedzkiego 
(śniadanie, obiad, kolacja). W dniu przyjazdu obiad 
oraz kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie

✓ Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, 
barek, dvd, wc)

✓ Ubezpieczenie NNW i KL

✓ Opiekę medyczną 24h

✓ Animacje hotelowe, pokazy tańca, dyskoteki

✓ Wycieczkę do Barcelony – zwiedzanie najciekawszych 
zabytków w tym wejście na stadion Camp Nou (Bilet 
wstępu od 20-25 Euro / za osobę)

* W przypadku wyboru daty wyjazdu gdzie mecz FC 
Barcelona będzie rozgrywany (harmonogram dostępny na 
www.fcbarcelona.com. Do ceny biletu należy doliczyć 
koszty organizacyjne).

ZAPEWNIAMY





NOWOCZESNE I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI BOISKA NATURALNE, 152 000M2 – 14 BOISK
Wyjątkowy i jedyny taki obiekt sportowy, gdzie każdego roku pojawia się ponad 1000 zespołów z Europy, a nawet z USA. Unikatowość miejsca i doskonałe warunki 

środowiska naturalnego, sprawiają że jest to idealne miejsce do granią w piłkę 12 miesięcy w roku. Świetna lokalizacja na wybrzeżu Costa Brava i zaledwie 30 
minut do Barcelony, sprawia że miejsce to staje się idealnym do wszelkich imprez sportowych, przy maksymalnej pojemności 5 000 osób.



TRENUJ I ROZGRYWAJ SPARINGI



SAGRADA FAMILIA PORT VELL STADION CAMP NOU

DODATKOWE ATRAKCJE
CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO BARCELONY – ZWIEDZANIE NAJCIEKAWSZYCH 

ZABYTKÓW ORAZ STADIONU CAMP NOU





CENA ZAWIERA

✓ ZAKWATEROWANIE

✓ WYŻYWIENIE 3 x DZIENNIE

✓ TRANSPORT AUTOBUSAMI KLASY LUX

✓ ZAPLECZE SPORTOWE

✓ SPARINGI Z DRUŻYNAMI HISZPAŃSKIMI

✓ TRENINGI

✓ WYCIECZKĘ DO BARCELONY

✓ DODATKOWO W CENIE WYCIECZKA DO TOSSA DE MAR



UWAGI
✓ Taksa klimatyczna płatna – hotel 3* (0,50 Euro/osoba powyżej 16 roku życia/dzień),

hotel 4* (1 Euro/ osoba powyżej 16 roku życia/dzień)

✓ Pokoje 1 lub 2 osobowe za dodatkową opłatą (dla trenerów/opiekunów bezpłatnie)

✓ Dla zawodników pokoje 3 i 4 osobowe

✓ Fundusz Gwarancyjny – 10 złotych od osoby

✓ Woda podczas posiłków bezpłatnie

✓ Wymagany dokument tożsamości na przejazd (ważny dowód osobisty bądź paszport) oraz Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego. Legitymacja szkolna nie jest dokumentem tożsamości

✓ Na wycieczkach fakultatywnych dodatkowo płatne bilety wstępów. Wejście na Stadion Camp Nou od 20 – 25 Euro / za osobę

✓ Bilet wstępu oraz transport na mecz FC BARCELONA nie jest wliczony w cenę pobytu. Cena biletu uzależniona od rywala FC
Barcelony. Do ceny biletu FC Barcelona należy doliczyć koszty organizacyjne w wysokości 15 euro / osobę

✓ Grupa otwiera się przy minimum 49 osobach. Możliwość łączenia grup

✓ Wyjazdy możliwe są również dla rodziców. Cena pozostaje taka sama jak dla dziecka

✓ Programy obozów oraz terminy wyjazdów i ilość noclegów można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych oczekiwań
grupy. Ceny obowiązują do 05.09.2018 r

*Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.



2019
STYCZEŃ-MARZEC 

INTERESUJE PAŃSTWA INNY TERMIN? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Z przyjemnością zrealizujemy Państwa pomysły i przygotujemy specjalną ofertę.

CENY I TERMINY
POCZUJ ATMOSFERĘ SPORTOWEJ RYWALIZACJI I ZGŁOŚ SWOJĄ DRUŻYNĘ JUŻ TERAZ!



ZAUFALI NAM
AKADEMIE PIŁKARSKIE KTÓRE NAM ZAUFAŁY

Oraz wiele wiele innych…



ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
www.bkturismo.com

info@bkturismo.com

Tel. +48 881 211 985

Tel. +48 691 183 825

https://www.facebook.com/bk.turismo.wczasy/?ref=ts&fref=ts

