


TRENUJ JAK NAJLEPSI HISZPAŃSCY 
ZAWODNICY



PIŁKARSKI CAMP SZKOLENIOWY 
W HISZPANII 2017



Dobrze trafiłeś. Costa Brava zaoferuje Ci wszystko to,
czego szukasz! Już sama nazwa przywołuje na myśl
cudowne, wymarzone wakacje ale również miłośnicy
piłki nożnej mogą do tego dodać odrobinę magii FC
Barcelony. Cudowne plaże, liczne atrakcje, wspaniała
pogoda i magiczne dźwięki dobiegające ze stadionu
Camp Nou działają jak magnes na wszystkich fanów
futbolu.

Najbardziej popularną destynacją jest słoneczna
Hiszpania. To propozycja dla wszystkich, którzy pragną
podnieść swoje umiejętności i przeżyć niesamowitą
piłkarską przygodę.

Piłkarski Camp to nie tylko treningi, ale też mecze
towarzyskie. Uczestnicy mają więc możliwość
konfrontacji swoich umiejętności z hiszpańskimi
drużynami.

Nie można też zapomnieć o dodatkowych atrakcjach.
Wielu kibiców marzy o zwiedzeniu Barcelony i stadionu
Camp Nou. Mamy dobrą wiadomość – to również
gwarantujemy! Oprócz tego można zabawić się w
jednym z największych parków wodnych na Costa Brava.
Nie brakuje też gier, zabaw i animacji dla dzieci!

SZUKASZ NIEPOWTARZALNYCH 
SPORTOWYCH WRAŻEŃ?

ZAPRASZAMY NA LETNIE I ZIMOWE 
PIŁKARSKIE CAMPY SZKOLENIOWE W 

HISZPANII





Lloret de Mar, okolice Barcelony - najbardziej popularna i
najmodniejsza destynacja młodzieży z całej Europy!

Wspaniałe plaże, krystalicznie czyste morze, zalesione zatoczki,
wysokie klify, zapewniają odpoczynek na najwyższym poziomie.
Obecnie, Lloret de Mar jest jednym z najbardziej znanych i
popularnych, hiszpańskich kurortów, każdego lata staje się
europejską stolicą wakacyjnej rozrywki!

Miłośnicy natury i amatorzy piękna przyrody, mogą podziwiać tu
pozostałości pierwotnych widoków udając się na północną część
wybrzeża, gdzie zalesione zatoczki, wysokie klify oraz zadbane
plaże i przejrzysta woda, zapewniają odpoczynek na najwyższym
poziomie.

Gwarantujemy komfortowe, sprawdzone i rekomendowane hotele
3* na wybrzeżu Costa Brava. Usytuowane blisko od morza i centrum
miasta. Hotele z basenami pozwolą na odpoczynek na najwyższym
poziomie.

Wyśmienite i bogate trzy posiłki w formie bufetu szwedzkiego
pozwolą nabrać energii na kolejny emocjonujący dzień.
Samopoczucie w hotelach poprawią wieczorne dyskoteki oraz
animacje w hotelu dla dzieci i młodzieży. Zdrowy klimat i górskie
krajobrazy sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od
wieku, możliwości sportowych i pory roku.

MIEJSCE ZAKWATEROWANIE





LETNI OBÓZ PIŁKARSKI 2017 
DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH, BEZ WZGLĘDU 

NA PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWĄ 

 Codzienne treningi na naturalnej murawie /1,5h/
prowadzone przez wykwalifikowaną polską kadrę
trenerską

 Sparingi z hiszpańskimi drużynami dopasowane
do poziomu zawodników

 Woda na każdych treningach i sparingach

 Asystencja polskiego rezydenta podczas całego
pobytu

 Treningi na plaży

 Pamiątka dla każdego uczestnika, dodatkowo
fotogaleria oraz relacja video

 Opiekunowie gratis

 DODATKOWO W CENIE WYCIECZKA DO TOSSA DE
MAR

 7 x nocleg w hotelu 3*/pokoje 2,3,4-osobowe/ w
miejscowości Lloret de Mar na wybrzeżu Costa
Brava

 3 posiłki dziennie w formie bufetu szwedzkiego /
śniadanie, obiad, kolacja

 Przejazd komfortowym autokarem /klimatyzacja,
bar, dvd, wc/

 Ubezpieczenie NNW i KL

 Opiekę medyczną 24h

 Animacje hotelowe, pokazy tańca

 Wycieczkę do Barcelony – zwiedzanie
najciekawszych zabytków w tym wejście na
stadion Camp Nou ( bilet wstępu od 20-25
euro/osobę

ZAPEWNIAMY



NIESAMOWITE MIĘDZYNARODOWE WYDARZENIE SPORTOWE NA 
NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

ZMIERZ SIĘ Z DUMĄ KATALONII I NAJLEPSZYMI KLUBAMI W HISZPANII



UNIKATOWY OBIEKT SPORTOWY 



Nowoczesne i najwyższej jakości boska naturalne, 152 000 m2 i 14 boisk 
w jednym miejscu!

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.





Na każdym Campie mecze towarzyskie przeciwko lokalnym zespołom z regionu Katalonii i nie tylko. Dzięki obszernej bazie lokalnych zespołów i naszej 

współpracy z wieloma klubami, dopasowujemy najlepszy zespół w zależności od kategorii i wieku graczy.

Podczas sparingów poznasz taktykę najlepszych klubów w Katalonii, które opierają się na wzorach takich klubów jak FC Barcelona!

Codzienne treningi i rozgrywki sprawią, że będziesz poruszał się w piłkarskim międzynarodowym środowisku. 

Poprawisz technikę, taktykę i kondycję – będziesz lepszym zawodnikiem!



DODATKOWE ATRAKCJE 
CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO BARCELONY

zwiedzanie najciekawszych zabytków

SAGRADA FAMILIA
niepowtarzalna secesyjna 

świątynia rzymskokatolicka. 
Wciąż nieukończony 
symbol Barcelony. 

Zaprojektowana przez 
słynnego architekta 
Antonio Gaudiego.

LA RAMBLA
Najbardziej znana ulica w 

Barcelonie. Wiecznie 
zatłoczona, pełna kramów i 
kawiarń. La Rambla ciągnie 
się od Placade Catalunya aż 

do Kolumny Krzysztofa 
Kolumna, za którą zaczyna się 

strefa portowo-plażowa.

PORT VELL
Główny port handlowy 

Barcelony, przeprojektowany 
na centrum rekreacyjno-

handlowe przed olimpiadą 
w 1992 r. Obecnie stanowi 
on centrum rozrywkowo-

handlowe z przystanią 
jachtową. 

STADION CAMP NOU
Stadion piłkarski w Barcelonie 

na którym są rozgrywane 
mecze FC Barcelony. Jego 
trybuny mieszczą 99 354 

osób, czyniąc go największym 
piłkarskim stadionem w 

Europie i jednym z 
największych na świecie.



Miłośników futbolu ucieszy wizyta na legendarnym stadionie klubu 
FC Barcelona!

Poznaj królestwo Barçy w trakcie 1,5-godzinnej wycieczki, idealnej dla fanów
futbolu. Zwiedź Camp Nou – największy stadion w Europie, i wybierz się do
muzeum, żeby dowiedzieć się wszystkiego o klubie. Podczas zwiedzania Stadionu
Camp Nou można stanąć na murawie, zobaczyć szatnię w tym miejsce Messiego czy
też wyjść tunelem na stadion, tak jak robią to piłkarze podczas meczów. Znajduje się
tutaj również oficjalny sklep FC Barcelony, gdzie można nabyć pamiątki z podróży.



ZABAWA W NAJWIĘKSZYM NA COSTA 
BRAVA PARKU WODNYM 

WATER WORLD



CAMP RODZINNY
To idealna propozycja dla Rodziców, którzy chcieliby spędzić wakacje ze swoimi dziećmi, a jednocześnie móc 

swobodnie korzystać z uroków wakacji i z czasu wolnego. To również doskonała okazja do tego, aby oswoić dziecko 
z samodzielnymi wyjazdami. Podczas rodzinnego Campu proponujemy mnóstwo atrakcji i dla małych, i dla dużych. 
Wieczorami zapewniamy dyskoteki, animacje w hotelu, a także pokazy tańca. Każdego dnia rodzice mogą spokojnie 

wypocząć, podczas gdy ich dzieci są pod dobrą opieką trenerów opiekunów, mając swój własny plan zajęć.



CENA ZAWIERA

 Zakwaterowanie

 Wyżywienie

 Transport

 Zaplecze sportowe 

 Sparingi z hiszpańskimi drużynami

 Treningi

 Wycieczka do Barcelony

 DODATKOWO W CENIE WYCIECZKA DO TOSSA DE MAR 

 Gwarantowane ubezpieczenie NNW i KL

 OPIEKUNOWIE GRATIS

Przy wyjazdach grup zorganizowanych, przewidujemy darmowe 
pobyty dla opiekunów, tak aby zgodnie z przepisami - 1 opiekun 
przypadał na 15 uczestników.

 Napoje do obiadów i kolacji płatne we własnym zakresie, prócz wody.

 Taksa klimatyczna płatna dodatkowo – hotel 3*- 0,50 centa, hotel 4* - 1
euro/os/dzień/powyżej 16 roku życia.

 Wymagany dokument tożsamości na przejazd (ważny dowód osobisty bądź
paszport) oraz europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego.

 Wycieczki fakultatywne płatne we własnym zakresie. Zawsze posiadamy niższe
ceny biletów wstępów. Cena uzależniona jest od ilości osób. Wejście na Stadion
Camp Nou od 20 – 25 euro/osobę. Wejście na Water World około 28 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.

 Cena bez transportu – minus 350 zł./osoby.

 Programy obozów oraz terminy wyjazdów i ilość noclegów można modyfikować
i dostosowywać do indywidualnych oczekiwań grupy. Podane ceny obowiązują
do 01. 03. 2017 r.

UWAGI



CENY I TERMINY
Poczuj atmosferę sportowej rywalizacji i zgłoś swoją drużynę!

KONIEC CZERWCA 
- POCZĄTEK LIPCA

KWIECIEŃ, MAJ CZERWIEC I POŁOWA LIPCA II POŁOWA LIPCA

PAŹDZIERNIK

Interesuje Państwa inny termin? Zapraszamy do kontaktu.

Z przyjemnością zrealizujemy Państwa pomysły i przygotujemy 
specjalną ofertę.

LISTOPAD



Zaufały nam już m.in. takie akademie, kluby sportowe jak:

 Piłkarska Akademia Mistrzów „Olympic” Wrocław,

 Akademia Piłkarska Reissa,

 Szkoła Podstawowa nr 51 w Poznaniu,

Szkółka Bramkarska Goalkeeper Sergey Shipovskiy,

 MGLKS Błonie Barwice,

 Real Football Team,

 MKS Varsovia,

 Gwardia Warszawa,

 Akademia Piłkarska Żaczek – Zagłębie Lubin.

FIRMA GODNA ZAUFANIA



BK TURISMO ZAPRASZA
www.bkturismo.com

Koordynator Renata Danicka

r.danicka@bkturismo.com

info@bkturismo.com

Mob. +48 799 830 874, +48 691 183 825


