
                                       TENIS ZIEMNY termin : 12.07-23.07.2018 
Wiek uczestników kolonie 10-18 lat;     Turnusy 11 dniowe;     Dla zaawansowanych i początkujących !!! 

 

Miejsce: Hotel Alpinum  www.hotelalpinum.com                Cena:   1795 zł 

 
AUTSRIACKA RIWIERA TO PRZEPIĘKNA KARYNTIA JEDYNY LAND AUSTRII W KTÓRYM PANUJE KLIMAT  
 

ŚRÓDZIEMNOMORSKI  ZOSTAŁA UZNANA  ZA JEDEN Z DZIESIĘCIU   NAJATRAKCYJNIESZYCH    REGIONÓW 
 

TURYSTYCZNYCH  ŚWIATA 
 

Zakwaterowanie w hotelu Alpinum ( 8 noclegów ). Hotel położony na wysokości 1550 m npm. 

Z balkonów  rozciąga się niepowtarzalny widok na przepiękną panoramę Alp i Ossiacher See. Nieopodal hotelu znajdują się: 

gokardy na stoku, park linowy, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej.  
Do plaży z krystalicznie czystą i bardzo ciepłą wodą ( ok. 26 st C ) zjeżdża się gondolą. Czas zjazdu ok. 10 min. Pokoje 4,5 

osobowe z tv sat,  łazienkami i balkonami. W hotelu darmowy internet WiFi. 

W hotelu znajdują się: świetlica, sala kominkowa, sala restauracyjna, mini kino, kawiarenka internetowa, bilard, dart, tenis 
stołowy, piłkarzyki, bar, dyskoteka,  plac na ognisko i grillowanie.  

 

     
 

  w cenie: 1795 zł 

 

 Transport  autokarowy zgodnie z planem 

 8 noclegów ( zakwaterowanie w pokojach 4,5  osobowych z 

łazienkami i TV sat. także  z polskimi programami. (większość 
pokoi z tarasem z widokiem na Alpy i  Osiacher See. ) 

 8 śniadań (bardzo urozmaicony  bufet ),  8 x  lunch  pakiet w formie suchego prowiantu + napój, 8 x  ciepła 3 

daniowa obiadokolacja.  

 kanapki na drogę powrotną , ciepły posiłek w drodze powrotnej 

 Zajęcia na kortach tenisowych w różnych grupach zaawansowania. Szkolenie odbywa się przez wysoko 

wyspecjalizowaną kadrę instruktorską.. 

 Realizację bardzo bogatego programu turystycznego 

 Wiele zajęć  animacyjnych  popołudniowych ( zgodnie z programem ) dyskoteki, karaoke, zajęcia sportowe, ognisko, 

grill party, projekcje filmów itd 

 Ubezpieczenie: Ergo Hestia KL – 50.000 PLN ;  NNW – 10.000 PLN   

 Opiekę rezydenta oraz  doświadczonych i miłych i odpowiedzialnych wychowawców 

WYDATKI PROGRAMOWE OBLIGATORYJNE  

 

 Karta Karyntii niezbędna do realizacji bardzo bogatego programu turystycznego z biletami wstępów włącznie, a także 

zjazdu gondolami, rejsu statkami itd.  …Dzieci do lat 15 -  28 €,  Młodzież do lat 19 - 49 € 

 Wycieczka do Wenecji  - 40 €. Wycieczka jest realizowana przy min 30 osobach zgłoszonych na wycieczkę 

 Wydatki programowe są opłacane indywidualnie przez uczestników obozu na miejscu w Hotelu 

WYDATKI PROGRAMOWE NIE OBLIGATORYJNE  

Zjeżdżalnia Pyramiden Kogel – ok. 6 €   Plater – Wiedeński Park Rozrywki – ok. 5…20 € Sugerowane kieszonkowe 

min. 50 €  
 Uczestnicy obozu powinni posiadać: paszport lub dowód osobisty, legitymację szkolną z numerem PESEL, strój kąpielowy, 

krem do opalania z filtrem, sprzęt tenisowy,  obuwie i strój sportowy,  bidon na napoje nakrycie głowy. 

    Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

   Hotel Alpinum i Akademia małego mistrza . 

AAUUSSTTRRIIAACCKKAA    RRIIWWIIEERRAA  --  OOBBÓÓZZ  SSPPOORRTTOOWWOO  --  RREEKKRREEAACCYYJJNNYY   

http://www.hotelalpinum.com/


 

 

 

RAMOWY PROGRAM    ( 11 dni )    

 

Dzień pierwszy -  Dzień pierwszy -  wyjazd z Polski  w godzinach wieczornych  
     

     

 
Dzień drugi - przyjazd do Graz.  Spacer po przepięknej, wpisanej na Listę Dziedzictwa Ludzkości UNESCO Starówce 

…wejście na Górę Zamkową,  gdzie zobaczymy Uhrturm – słynną wieżę zegarową, a w miarę 

wolnego czasu także Twierdzę  Riegersburg...Przejazd do Villach,  zakwaterowanie w hotelu 

Alpinum…Obiadokolacja , Dyskoteka  

 

Dzień trzeci -śniadanie, rejs statkiem po Ossiacher See,  wycieczka do zamku Landskron, a    

  następnie do rezerwatu makaków – jednego z dwóch miejsc na świecie gdzie małpki     
              te żyją na wolności  a dzięki swoim treserom dają niepowtarzalny godzinny pokaz,  

lunch ( kanapki, napój ), szkolenie na kortach tenisowych i relaks nad jeziorem, zajęcia 

rekreacyjno – sportowe na terenie ośrodka, ciepła obiadokolacja, karaoke 
 

Dzień czwarty - śniadanie, wypoczynek na kąpielisku plażowanie, gry i zabawy sportowe, szkolenie na   

                 kortach tenisowych ; lunch ( kanapki, napój ),  zajęcia rekreacyjno – sportowe na    
                  terenie ośrodka, ciepła obiadokolacja,  gry i zabawy sportowe 

 

Dzień piaty - całodzienna super wycieczka!  Niezapomniane wrażenia dla wszystkich !  Najpierw  przejazd   

           fascynującą trasą widokową , krainą wodospadów  wysokich nawet do 350 m . Następnie   
           zwiedzanie cudu inżynierii -  fantastycznej zapory  w Dolinie Spadającej     

          Wody.  Później muzeum Porsche w Gmund.  A w przypadku wolego czasu także  relaks    

                      nad alpejskim basenem w Gmund. lunch ( kanapki, napój ), a po powrocie do hotelu  ciepła    
          obiadokolacja, a potem  bal przebierańców. 

 

Dzień szósty -  śniadanie, czynny wypoczynek na kąpielisku: plażowanie, gry i zabawy sportowe,    

  szkolenie na kortach tenisowych ; lunch ( kanapki, napój ) ; zajęcia rekreacyjno –     

 sportowe na terenie ośrodka, ciepła obiadokolacja  turnieje sportowe 

 

Dzień siódmy - śniadanie, całodzienna wycieczka do Wenecji. Zwiedzanie Wenecji z przewodnikiem 
W Wenecji zobaczymy min: Kościół San Rocco, Bazylikę dei  Frari, Ponte Rialto, Most Westchnień , 

 Plac św. Marka,  Pałacem  Dodżów, W drodze powrotnej Quiz z wiedzy o Wenecji z nagrodami  

Lunch ( kanapki, napój ),  Po powrocie ciepła obiadokolacja. 
opłata za wycieczkę 40 €  

 

Dzień ósmy - śniadanie, wycieczka do Klagenfurtu: wizyta w najsłynniejszym austriackim Terrarium,  a  następnie 

Planetarium W miarę wolnego czasu dodatkowo w drodze powrotnej wjazd windą na wieżę 
widokową  Pyramidenkogel. Dla chętnych i odważnych za dodatkową opłatą ok 6 € atrakcja… 

zjeżdżalnia poduchowa z samego szczytu wieży - 80 m zjazdu !!!  

Lunch ( kanapki, napój ) Po powrocie ciepła obiadokolacja.      
Potem zajęcia rekreacyjno sportowe na terenie ośrodka a wieczorem Karaoke  

  

Dzień dziewiąty - śniadanie, czynny wypoczynek na kąpielisku,  plażowanie gry i zabawy sportowe,    
                    szkolenie na kortach tenisowych ;lunch ( kanapki, napój ) , zajęcia rekreacyjno – sportowe   

                    na terenie ośrodka,  obiadokolacja , dyskoteka 

 

Dzień dziesiąty - śniadanie, wyjazd w drogę powrotną,  Runda autokarowa ulicami Wiednia obok     
                   najwspanialszych zabytków tego miasta, 2 godzinny czas wolny w  jednym z największych    

                   lunaparków Europy  „Prater”  atrakcje lunaparku są dodatkowo płatne ok. 3-5 euro). 

    Dalszy przejazd przez Austrię, Czechy. W drodze ciepły  posiłek.   

 

Dzień jedenasty  -  przyjazd na miejsce w godzinach rannych 

 

Ze względu na czynniki niezależne od organizatora ( np. pogoda)  organizator zastrzega sobie prawo zmiany w realizacji  
poszczególnych elementów programowych. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny Trener 604318130,  

Pani Dyrektor 146795193, Wychowawca 692477407. 

http://graz.lovetotravel.pl/twierdza_riegersburg

