
 

 

OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY 

SZKLARSKA PORĘBA 

 

Termin: 27.06-11.07.2020 oraz 22.08-31.08.2020 

Cena osobodnia: 112zł  przy 35 osobach pełnopłatnych 

* Po ustaleniu wszystkich wytycznych – negocjujemy cenę ostateczną. Dodatkowo: 

• Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilość godzin w 

sali, stawkę żywieniową, usługi dodatkowe; 

• Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń 

klienta; 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

Cena zawiera 

• Zakwaterowanie; 

• Wyżywienie; 

• dostęp do Sali sportowej oraz boisko lekkoatletycznego  

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

Cena nie zawiera 



 

 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Miasto przepięknie położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów na wys. 440-886 m.n.p.m., 

od południa na stokach Karkonoszy z górującą nad miastem Szrenicą (1362 m n. p. m.), od północy 

na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1058 m n. p. m.) i Czarną Górą (965 m n. p. m.), 

Szklarska Poręba To kraina Rzepióra – legendarnego Ducha Gór, zwanego Liczyrzepą lub 

Karkonoszem, który od stuleci strzeże skarbów ukrytych w ziemi i leśnych gęstwinach. Góry, które 

w wiekach wczesnych przerażały ludzi swoim ogromem, teraz zachwycają swoim pięknem i 

zachęcają do poznania swoich tajemnic. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: Ośrodek położony na skraju leśnego parku miejskiego z widokiem na góry. 

Odległość od dworca 300m i 400 m. od dworca autobusowego. Zakwaterowanie w dwóch stylowych 

budynkach hotelowo-pensjonatowych. Pokoje 1,2,3,i 4 osobowe. Prawie wszystkie z łazienki. 

Bezprzewodowy i bezpłatny Internet. We wszystkich pokojach tv 

Wyżywienie:  Kuchnia ciesząca się bardzo dobrą sławą i stołówka na miejscu. Trzy posiłki dziennie 

śniadanie, obiad i kolacja, sportowe menu 

Obiekty Sportowe: 

Sala sportowa z widownią na 60 os, o wymiarach 29,60m x11,70m oddalona ok. 15-20min od 

miejsca zakwaterowania ok. 2km.Na sali położony jest nowoczesny parkiet ( konstrukcja KOREX 

BUD SPORT – ONYKS SOLID, nie powodująca urazów ), na miejscu sala sportowa wyposażona w 

materace, drabinki, płotki, piłki do siatkówki, piłki lekarskie. Wyjątkowy widok na Wysokie 

Karkonosze. Nowa sauna, balia do schładzania po saunie, wydajna kostkarka do produkcji lodu, 

wanny do hydromasażu, wyposażony gabinet do masażu oraz siłownia dobrze wyposażona w 

wielostanowiskowe urządzenia, gryfy, obciążenia, hantle i inne 

Zdjęcia z obiektu 
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Cena i miejsce na potwierdzenie, rezerwacje nie zostały złożone 

*cena może ulec zmianie ze względu na podwyżki cen ( media, towary) po nowym roku 

 

Po ustaleniu wszystkich wytycznych negocjujemy cenę ostateczną. 

INFORMACJA I REZERWACJA : 

Biuro Podróży Skonto ul. Wojska Polskiego  12-14/33a , 78-600 Wałcz 

tel. 500 163 330 lub tel/fax 67 2582047  

www.skonto.net.pl, mail: skonto@skonto.net.pl 

    www.facebook.com/Skonto 

*Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilości godzin na sali, 

stawkę żywieniową, usługi dodatkowe. 

* Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta 

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen 

Pozostałe oferty na naszej stronie internetowej:  http://skonto.net.pl/obozy-sportowe/ 
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