
Obóz windsurfingowo - tenisowy w Trójmieście 

Długość turnusu: 11 dni na miejscu 

Wiek:  7 - 11 lat; 12 - 18 lat 

Terminy:  09  sierpnia - 19 sierpnia 2020 

 

 

Lokalizacja 

Górki Zachodnie to malownicza cześć Trójmiasta położona pomiędzy ujściem Wisły Śmiałej, a wybrzeżem Morza 
Bałtyckiego, w strefie ochronnej Rezerwatu „Ptasi Raj”.  Doskonała lokalizacja z łatwym dostępem do licznych 
atrakcji Trójmiasta, a jednocześnie możliwość korzystania z morza, plaży i lasów z dala od miejskiego zgiełku i 
codziennego pośpiechu, stwarza idealne warunki do wypoczynku. 

Ośrodek 

Centrum Galion jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych w Polsce. Obiekt 
usytuowany jest nad samym brzegiem Wiły Śmiałej, zaledwie 200 m od najpiękniejszej plaży trójmiejskiego 
wybrzeża. Dzięki malowniczej lokalizacji i znacznej infrastrukturze obiektu, zapewnimy Uczestnikom niezrównaną 
zabawę i świetny wypoczynek. Bogaty kompleks sportowo-rekreacyjny rozciągający się na rozległym terenie 
zieleni wokół hotelu, doceniony został również przez polską kadrę olimpijską. Zakwaterowanie uczestników w 
budynku hotelowym w pokojach  
3-osobowych z łazienkami. Wszystkim uczestnikom obozu serwowane będą trzy posiłki dziennie oraz 
podwieczorek – śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego. 

 
Windsurfing 

Wszystkim miłośnikom sportów wodnych, lubiącym aktywnie spędzać czas wolny, zapewnimy niezapomniane 

emocje napędzane siłą wiatru. Początkowo zajęcia będą odbywały się na spokojnych i płytkich wodach rzeki 

Wisły Śmiałej, a następnie na szerokich wodach Zatoki Gdańskiej przy asekuracji łodzi motorowej oraz ratownika. 

Zajęcia prowadzone będą 2 godziny dziennie przez doświadczonego i wykwalifikowanego instruktora 

windsurfingu. 

 
Tenis 

Na wszystkich obozach organizowanych przez Biuro Turystyki Tenisowej - Tenis Travel szczególną uwagę 

przywiązujemy do szkolenia tenisowego. Dla każdego obozowicza przewidziane są 2 godziny treningu tenisa 

dziennie, w niewielkich grupach, maksymalnie 5-osobowych (jeden trening przed południem, drugi trening po 

południu).  

Szkolenie prowadzone będzie na wszystkich poziomach zaawansowania w starannie dopasowanych grupach pod 

względem umiejętności i wieku: 

 ABC Tenisa – program dla początkujących 

 Szkolenie dla średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych 

 Jeszcze więcej tenisa  - Osobom, dla których dwa treningi dziennie to za mało, proponujemy dodatkowy, 

wieczorny trening dodatkowym pakiecie Tenis MAX.  

  



Zajęcia sportowo – rekreacyjne 

Poza treningami tenisa ziemnego, obozowicze aktywnie spędzą dzień, uczestnicząc w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych. Wychowawcy zorganizują rozgrywki zespołowe, takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

frisbee ultimate, podczas których będzie panować przyjazna, sportowa atmosfera. Będą również uczestniczyć w 

zajęciach ukierunkowanych na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, konkursach sprawnościowych, grach i 

zabawach. Chętni będą mogli wziąć udział w rozgrywce paintballowej. 

Program rozrywkowy 

Po aktywnie spędzonym dniu, uczestnicy obozu wezmą udział w programie wieczornym przygotowanym przez 

animatorów: dyskoteki, konkursy, gry i zabawy integracyjne, a także zabawy terenowe. W sali kinowej odbędą się 

projekcje wyselekcjonowanych filmów.  

Zawody i turnieje 

W celu wskrzeszenia ducha sportowej rywalizacji, uczestnicy będą brać udział w licznych zawodach: turniej tenisa 

ziemnego „Tenis Travel Championship”, turniej tenisa stołowego, badmintona, a także zawody strzeleckie. Na 

zwycięzców czekać będą wspaniałe nagrody: puchary i medale.  

Opieka 

Niezmiernie istotną kwestią jest dla nas bezpieczeństwo Państwa pociech. Nad bezpieczeństwem uczestników 

czuwać będzie doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna zgodnie ze stosowaną przez nas zasadą „8-

1” (na jednego opiekuna przypada maksymalnie 8 podopiecznych), co gwarantuje zawsze najlepszą opiekę oraz 

bezpieczeństwo niezależnie od tego jak liczna jest grupa obozowiczów.  

Cena 2458 zł / 11 dniowy turnusu obejmuje : 

Zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie 4 x dziennie, opiekę kadry pedagogicznej, szkolenie tenisowe 2 

godziny dziennie w grupach maksymalnie 5-osobowych, szkolenie windsurfingowe 2 godziny dziennie, 

wypożyczenie sprzętu windsurfingowego (deski, pianki), realizację bogatego programu sportowo – rekreacyjnego 

oraz rozrywkowego, korzystanie z wszelkich dostępnych atrakcji ośrodka m.in.: boisko do siatkówki, kajaków, 

wypożyczalni rowerów górskich, opiekę medyczną, opiekę ratownika, ubezpieczenie NNW, VAT. Zapewniamy 

sprzęt sportowy (także rakiety tenisowe dla uczestników) i rekreacyjny. 

Rabat stałego klienta  

Rabat dla uczestników minimum jednej imprezy organizowanej przez Tenis Travel – 50 zł 

Dojazd 

Proponujemy Państwu dwie opcje dojazdu: 

1. Dojazd na obóz we własnym zakresie. 

2. Dojazd z opiekunem (za dodatkową opłatą)  

organizowany przez Biuro, z największych  

miast w całej Polsce! 

 

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy! 

Tenis Travel – Biuro Turystyki Tenisowej 
Ul. Nowodworska 27a/509, Warszawa 

690 004 111 
info@obozytenisowe.pl 
www.obozytenisowe.pl 

 


