
 

 

Obozy sportowe Kraków 2021 

 
Zapraszamy trenerów i kluby piłkarskie do skorzystania z oferty organizacji obozów 

sportowych w Krakowie. Nasze obozy organizujemy tylko w sprawdzonych miejscach,  

z odpowiednią infrastrukturą lokalową i bardzo dobrym zapleczem sportowym. 
 
 

 
Termin: 

do ustalenia 
 

 

 
 

Zakwaterowanie  

Zakwaterowanie w Hotelu*** o wysokim standardzie usług i przyjaznej atmosferze. 

Hotel wybudowany w 2017 roku, położony 7,5 km od obiektów treningowych i 8 km od 

krakowskiego Rynku. Warunki mieszkaniowe: komfortowe pokoje 4-5-6 osobowe (32–64 m2) 

z łazienkami, TV oraz Wi-Fi. Dla kadry trenerskiej pokoje 2 os. W hotelu znajduje się stół do 

tenisa stołowego i darty. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wyżywienie 

Trzy smaczne posiłki dziennie dostosowane do potrzeb każdego sportowca.  Śniadania 

i kolacje w formie szwedzkiego stołu (ciepłe danie + zimna płyta). 

  

Zaplecze sportowe 

 Treningi odbywać się będą w nowoczesnym ośrodku Strefa Futbolu Podgórze 

(www.futbolstrefa.pl).  

 

Obiekt posiada nowoczesne boisko z trawą syntetyczną. Największe w Krakowie  

i okolicy boisko kryte z ogrzewaną halą pneumatyczną. Treningi można prowadzić w różnej 

konfiguracji w zależności od potrzeb: 

➔ 3 sektory o wymiarach 20m x 50m kryte halą balonową + ½ boiska 

pełnowymiarowego (50m x 65m)  

 

➔ 2 sektory o wymiarach 30m x 50m kryte halą balonową + ½ boiska 

pełnowymiarowego (50m x 65m.)  

Dodatkowo korzystać możemy z salki konferencyjnej, kawiarenki oraz pomieszczenia do 

przechowywania sprzętu sportowego. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Inne możliwe atrakcje:  

Mecze sparingowe z drużynami z Krakowa i okolic, wyjście na mecz Ekstraklasy, zwiedzanie 

stadionu Wisły i Cracovii, wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, park trampolin, Park 

Wodny. 

Koszty: do ustalenia 

W cenie oferujemy: 

• Zakwaterowanie (6 noclegów/7dni) i wyżywienie (zaczynamy obiadem, 

kończymy śniadaniem), 

• Zajęcia treningowe pod balonem lub na zewnątrz, 

• Transport na obiekty treningowe, 

• Pranie sprzętu sportowego, 

• Zwiedzanie z przewodnikiem krakowskiego Rynku, 

• Organizację meczów sparingowych, 

• Kierownika wypoczynku, 

• Zgłoszenie obozu do Kuratorium Oświaty, 

• Upominek niespodziankę na zakończenie obozu! 

Zakwaterowanie i wyżywienie kadry trenerskiej + kierowcy GRATIS! (1 osoba na 15 

uczestników) 

Działamy jako biuro podróży wpisane do Rejestru Organizatorów i Pośredników 

Turystycznych - posiadamy gwarancję ubezpieczeniową dla biur podróży. Nasze obozy 

spełniają wymogi prawne dotyczące wypoczynku m.in. zgłoszenie do Kuratorium Oświaty. 

Specjalizujemy się w obozach dla klubów sportowych. Zorganizowaliśmy wiele obozów dla 

dzieci i młodzieży, stale współpracujemy m. in. z Urzędem Miasta Krakowa. 

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i podpowiemy! Zapraszamy 

do kontaktu! 

 


