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Obóz piłkarski nad morzem + Turniej Neptun Cup 2020 Międzyzdroje
Lato 2020 w terminie 09-15.08.2020
Międzyzdroje położone są nad Morzem Bałtyckim, na terenie wyspy Wolin. Położenie między szeroką plażą z
wysokim brzegiem klifowym a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Narodowego, wpływa na atrakcyjność tego
nadmorskiego kurortu. Czyste wody Zatoki Pomorskiej, korzystny mikroklimat o właściwościach leczniczych, dzika
przyroda, piękne krajobrazy przyciągają kilkaset tysięcy osób każdego roku, spędzających tu swoje urlopy i
znajdujących wytchnienie w kontakcie z morzem i przyrodą.

OFERTA CENOWA (do ustalenia indywidualnie) za osobę obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6 noclegów z pełnym wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym z basenem.
Gwarantowana nagroda dla każdego zawodnika: piłka nożna, medal i puchar dla drużyny.
Dla zwycięskich drużyn vouchery o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie sportowym.
Trening na boisku pełnowymiarowym ze sztuczną nawierzchnią blisko ośrodka.
Trening na plaży.
1 trener/opiekun na 15 osób gratis.
Losowanie nagrody dodatkowej ufundowaną przez organizatora firmę MasterCamps vouchera o wartości
1599zł na wyjazd na obóz do Hiszpanii w ferie zimowe 2021 dla jednej osoby.
Przejazd kolejką turystyczną po Międzyzdrojach lub inna atrakcja
Profesjonalny konferansjer prowadzący turniej.
Obszerna foto i wideo relacja z turnieju.
Relacja i wyniki na żywo na facebooku.
Dodatkowe atrakcje Footdart, Turbokozak i wiele innych gier i zabaw.

Cena nie obejmuje transportu. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu od 7 lub 8 sierpnia

ZAPEWNIAMY
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zakwaterowanie w pokojach: 2, 3, 4, 5, - osobowych wyposażonych w łazienkę, TV i WiFi.
Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.
Basen na terenie ośrodka
Boisko rekreacyjne do piłki siatkowej
Stoły do tenisa stołowego
Miejsce na ognisko/grill
Boisko trawiaste pełnowymiarowe z bieżnią lekkoatletyczną do treningów 200m od ośrodka.
Nowoczesną halę sportową 300m od ośrodka.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik.

Dodatkowe atrakcje (płatne)
Kolejka turystyczna, Park Miniatur, Oceanarium, Molo w Międzyzdrojach, Kawcza Góra, Bunkier V3.
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