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DĄBKI 

OBÓZ TENISOWO – WINDSURFINGOWY      
 

oraz  PAINTBALL, KAJAKI, ROWERY, SIATKÓWKA... i inne sporty!!! 
 

All inclusive – bez dodatkowych kosztów!!! 

Z wycieczką do Szymbarku!! 

 

19.07 - 28.07.2015  

28.07 - 06.08.2015               
 

Dąbki. Urok miejscowości przyciąga co roku tysiące turystów. Mikroklimat charakteryzujący się 

dużym nasłonecznieniem i bogatym w jod morskim powietrzem gwarantują zdrowy wypoczynek. 

Jezioro Bukowo z przystanią i szkółką windsurfingu stwarza idealne warunki do uprawiania 

sportów wodnych. Natomiast bliskość pamiętającego średniowiecze i bogatego w zabytki miasta 

Darłowo gwarantuje dostęp do miejskich atrakcji, imprez i możliwość zorganizowania ciekawych 

wycieczek. 

 

Zakwaterowanie grupy w ośrodku wczasowym. 

Do dyspozycji naszej grupy budynek kolonijny, murowany, pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe 

z umywalkami, łazienki i toalety na korytarzu. Wyżywienie w stołówce na terenie ośrodka. Teren 

ogrodzony, plaża 100 m (przejście przez lasek i wydmy), boiska, korty tenisowe i hala sportowa 

(w przypadku złej pogody) do dyspozycji grupy. 
 

 

CENA: 1799 zł/os. 
W cenie obozu:  

- 9 noclegów,  

- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), 

- dojazd autokarem, 

- zajęcia tenisowe w grupach,  

- kurs windsurfingowy (6 h) zakończony mini-egzaminem i certyfikatem,  

- deski surfingowe, 

- zajęcia z kajakarstwa (4 godziny) - WYPRAWA NA PRZEKOP W STRONĘ DĄBKOWIC, 

- WOJNA PAINTBALLOWA,  

- wycieczka rowerowa mierzeją morską w kierunku Łazów,  

- WYCIECZKA DO SZYMBARKU - Najdłuższa Deska Świata, Dom Do Góry Nogami, 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne pod okiem naszych instruktorów 

  (tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, siatkówka), 

- ELEMENTY JUDO (samoobrona, pokazy podstawowych rzutów), 

- ubezpieczenie uczestników obozu w firmie Signal Iduna, 

- kąpiele w morzu pod okiem ratownika. 

 

ZAPEWNIAMY PROPESJONALNĄ KADRĘ TRENERSKĄ, INSTRUKTORSKĄ 

I PEDAGOGICZNĄ Z WIELOLETNIM STAŻEM W PRACY Z DZIEĆMI. 

http://www.morzebaltyckie.pl/dabki_noclegi

