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MasterCamps
Serdecznie zapraszamy kluby i akademie piłkarskie do udziału w obozach piłkarskich i 

sportowych, organizowanych w stolicy kraju, w którym narodził się football - 
Londynie.

W naszym 3*** nowoczesnym hotelu 
zapewniamy nocleg w pokojach 2 lub 3 
osobowych z pełnym wyżywieniem. W 
hotelu można bezpłatnie korzystać z 
centrum fitness oraz WiFi.

Profesjonalnie przygotowane boiska

Zakwaterowanie

Treningi odbywają się na 
świetnie przygotowanych 
boiskach trawiastych i 
sztucznych.



Zapewniamy

Sparingi
Obozy piłkarskie organizowane przez   to MasterCamps
nie tylko treningi, ale przede wszystkim możliwość 
konfrontacji w meczach towarzyskich z angielskimi oraz 
polskimi drużynami z okolic Londynu. 
Uczestnicy naszych obozów mają niesamowitą okazję 
zawarcia znajomości z anglojęzycznymi rówieśnikami i 
„podszlifowania” języka angielskiego. Ta wiedza i 
doświadczenie może kiedyś zaprocentować w przyszłości.

Główną atrakcją wyjazdu jest całodniowa wycieczka 
po Londynie. W programie zaplanowane mamy 
zwiedzanie najważniejszych miejsc, takich jak Big Ben, 
London Bridge, London Eye czy też - szczególnie 
atrakcyjnych dla młodych piłkarzy - stadionów, np. 
Wembley, Arsenal FC, Chelsea FC lub innych. Możemy 
również pomóc zorganizować bilety na mecz jednej z 
angielskich drużyn.

ź pełne wyżywienie: trzy posiłki w formie bufetu szwedzkiego (w dniu przyjazdu obiad oraz 
kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie),

ź treningi na boisku trawiastym lub ze sztuczną nawierzchnią,
ź sparingi z miejscowymi drużynami angielskimi lub polskimi, 
ź całodniową wycieczkę po Londynie ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc i zabytków oraz 

wybranego stadionu (bilet wstępu: 15-20 funtów za osobę, płatny dodatkowo na miejscu),

ź 7 noclegów w hotelu 3*** w pokojach 2- i 3-osobowych,

ź transport komfortowym autokarem klasy LUX z klimatyzacją, DVD, WC,

ź całodobową opiekę polskiego rezydenta,

ź pamiątkowe gadżety.

ź ubezpieczenie NNW i KL,
ź wodę podczas treningów,

Atrakcje



Wyjazd realizujemy przy min. 45 uczestnikach, a na każde 15 osób 1 trener lub 
opiekun nie płaci za wyjazd. 
Umożliwiamy wyjazd rodziców/opiekunów w tej samej cenie jak dla uczestnika 
obozu.
W przypadku chęci dłuższego pobytu oferta i harmonogram jest ustalany 
indywidualnie w zależności od oczekiwań grupy. 

Informacje

Obozy realizujemy przez cały rok, w dowolnie wybranym terminie, a harmonogram 
obozu układamy indywidualnie dla każdej grupy. Możesz nam zaufać. Dowodem niech 
będą opinie i rekomendacje naszych klientów na stronie FB i Google.

MasterCamps to zespół  ludzi z wieloletnim doświadczeniem, którzy dokładają 
wszelkich starań, aby obóz piłkarski z nami był spełnieniem marzeń każdego 
sportowca. Posługujemy się biegle językiem polski, angielskim, niemieckim i 
hiszpańskim.

Dlaczego my?

Zaufali nam m. in.

Kontakt
MasterCamps

70-227 Szczecin
NIP: 2530343424

ul.Kaszubska 34/2+48 535 099 098
+48 507 706 995

kontakt@mastercamps.eu
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