
LETNI OBÓZ TAEKWON-DO
Leptokaria (Grecja) 29.07-09.08.2018

Leptokaria – jeden z największych kurortów położonych na Olimpijskiej Riwierze w 
kontynentalnej części Grecji. Znajduje się u stóp masywu Olimpu nad Morzem 
Egejskim. Jako typowa miejscowość turystyczna jest pełna atrakcji wodnych, 
tawern, sklepików czy dyskotek.

Zakwaterowanie: Hotel Ira*** – znajduje się 50 m. od plaży. Pokoje są 2 i 3-
osobowe z łazienkami i klimatyzacją. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie w formie szwedzkiego stołu, lunch i 
obiadokolacja) w stołówce hotelu Dafni****, suchy prowiant na drogę powrotną.

Przejazd: Klimatyzowany autokar, z miejsca zbiórki bezpośrednio do pensjonatu. 
Wyjazd z Krakowa w godzinach przedpołudniowych, przyjazd do Krakowa około 
południa. 

Morze i kąpiele: Bezpośrednio przy hotelu znajduje się piaszczysto-żwirowa plaża, 
bez jeżowców i skał. Kąpiele będą się odbywały na kąpielisku strzeżonym przez 
ratowników pod nadzorem wychowawców z zachowaniem wszelkich możliwych 
zasad bezpieczeństwa.

Opieka medyczna: całodobowa okiepa polskojęzycznego lekarza w ambulatorium 
w Leptokarii w ramach ubezpieczenia. 

Opieka medyczna i ubezpieczenie: Organizator wykupi każdemu uczestnikowi 
obozu ubezpieczenie KL. Mimo to zaleca się wyrobienie w NFZ Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Cena: 1990 PLN
Zadatek: 600 zł, płatny do 31 marca 2018 lub do wyczerpania miejsc; zapłata: 1390
zł, płatna do 15 czerwca 2018. Płatności na dedykowane konto KCT:
Raiffeisen Polbank 43 1750 0012 0000 0000 2742 4139. W tytule przelewu 
wpisujemy: imiona i nazwiska uczestników oraz dopisek „Chorwacja”. 
Aby otrzymać fakturę należy przesłać dane po dokonaniu płatności na adres 
mikolaj.kotowicz@kct.pl.

Cena zawiera:
• przejazd autokarem z Krakowa,
• zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych,
• wyżywienie (3 posiłki dziennie),
• treningi (2 razy dziennie),
• codzienne korzystanie z kąpieliska,
• bogaty program oparty na aktywnym wypoczynku,
• wycieczka do Salonik *w drodze powrotnej)
• opiekę wychowawców i instruktorów,
• ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą (KL).

Klimatyzacja w pokoju za dodatkową opłatą 5 EUR za dobę.

Karty obozowe: należy pobrać ją ze strony internetowej, wydrukować dwustronne,
wypełnić i podpisać na każdej stronie oraz dostarczyć instruktorowi do 15 czerwca 
2018. Uczestnik musi zabrać dowód osobisty lub paszport!

Wycieczki fakultatywne:
Meteory (33 EUR) – zespół klasztorów na szczytach skał, zabytek UNESCO.
Ateny (45 EUR) – stolica Grecji, zwiedzanie Akropolu i stadionu olimpijskiego.
Skiatos (40 EUR) - całodniowy rejs na wyspę wraz z zabawą na statku.
Waterland (32 EUR) – miasteczko wodne.
Wycieczki do wykupienia na miejscu. 

Organizator: Krakowskie Centrum Taekwon-do

Zapisy u instruktorów.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/camptkd/
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