OFERTA
ORGANIZACJI SPORTOWYCH OBOZÓW KAJAKOWYCH
Szanowni Państwo!
Kolejowy Klub Wodny 1929 zaprasza trenerów i zawodników kajakarstwa
do organizacji obozów sportowych i rekreacyjnych na terenie przystani wodnej
usytuowanej nad rzeką Wisłą w malowniczej części Krakowa.
Do Państwa dyspozycji oddajemy hotel o standardzie trzygwiazdkowym wraz
z restauracją, salą szkoleniową oraz bazę sportowo-rekreacyjną!
BAZA NOCLEGOWA ORAZ GASTRONOMICZNA
Dla naszych gości przygotowaliśmy 53 miejsca noclegowe w 1, 2 i 3 osobowych
pokojach z łazienkami. Wszystkie pokoje wyposażone w TV sat, radio oraz
dostęp d bezprzewodowego internetu. Na terenie całodobowo strzeżonego
obiektu znajduje się także bezpłatny parking dla naszych gości.
Posiłki podawane są w restauracji lub sali mogącej pomieścić ok. 120 osób.
Służymy Państwu również pomocą w przygotowaniu profesjonalnego menu dla
sportowców.
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:
►wodna przystań kajakowa wraz z pomostem usytuowanym nad rzeką Wisłą
►hangar przystosowany do przechowywania wodnego sprzętu sportowego
►boisko do koszykówki
►sala do treningu siłowego
Usytuowanie naszego obiektu wśród najpiękniejszych rekreacyjnych terenów
Krakowa sprawia, iż możliwe są u nas zarówno specjalistyczne treningi
kajakowe na rzece Wiśle, a także treningi biegowe na terenach Lasu Wolskiego.

Na Państwa życzenie zorganizujemy dowóz na pływalnię, halę sportową oraz
odnowę biologiczną. Jeśli zaistnieje potrzeba możemy zapewnić instruktorów
sportu i ratowników WOPR.
Proponujemy dodatkowe atrakcje np. :
Wycieczki po Krakowie i okolicy, zabawy integracyjne połączone z grillem lub
ogniskiem.
CENY
Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz korzystania z obiektów sportowych
podlegają indywidualnym negocjacjom z organizatorem obozu, uzależnione są
od długości pobytu oraz liczebności grupy. Grupom sportowym proponujemy
korzystne rabaty.
Koszt osobodnia po negocjacjach już od 80 zł !!!
Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia,
co zaowocuje obopólnymi korzyściami.

Zapraszamy!
KONTAKT :

Kolejowy Klub Wodny 1929
ul. Księcia Józefa 24a,
30-206 Kraków
( wjazd od ul. Wioślarskiej )
Dyrektor
tel. 12 427 05 00, 506 479 991
E-mail kkw1929@o2.pl
www.kkw29.pl
GPS
N 50° 02’48.98
E 19° 54’ 14.32

