FOTBALOVÝ KEMP CAORLE - ITÁLIE
Organizátor: Sportovní městečko, z. s.
Internetové stránky: www.fotbaloveprazdniny.cz
Kategorie: 7 až 14 let (holky / kluci)
Datum a místo: 20. 7. - 29. 7. 2018, Caorle (Itálie)
Registrace: http://fotbaloveprazdniny.cz/cs/kempy/fotbalovy-kemp-italie
Připravili jsme si pro letošní rok specialitku a to osmidenní fotbalový kemp v Itálii. Zajistili jsme pro
děti kvalitní zázemí pro sport a rekreaci. Budeme bydlet na českém hotelu s českou kuchyní.
Programové zajímavosti: Každý den jiný soupeř, jiná zábava, jiné herní dovednosti, moře a
krásné písčité pláže severní Itálie. Těšte se na spoustu zápasů a turnajů. Chybět nebude ani
sportovní olympiáda, noční hra, koupaliště, bazén, sauna a další regnerační procedury nebo
celodenní výlet v místním aquaparku. Čeká nás toho opravdu mnoho. Všechny aktivity jsou pod
dohledem pedagogů a kvalifikovaných trenérů. Zajištěny výborné podmínky pro maximální vyžití i
kvalitní odpočinek. Tábor plný fotbalu a nevšedních zážitků je tu.
Budíček

Rozcvička

Dopolední program

Odpolední program

Večerní program

07:30 - 07:45

08:00 - 08:20

10:00 - 12:00

15:00 - 18:00

19:00 - 21:00

Stravování a pitný režim Pitný režim zajištěn formou slazených vod a pitné vody. Každý hráč
navíc obdrží při prezentaci láhev na pití a tu bude mít neustále u sebe. Snídaně se skládají z
pečiva, pomazánek a džemů. K svačině budeme mít různé druhy ovoce. K obědu polévka.
Snídaně

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

Druhá večeře

08:30 - 09:00

10:30 - 11:00

12:30 - 13:00

16:00 - 16:30

18:00 - 18:30

21:00 - 21:30

Doporučujeme dětem přibalit menší kapesné. V místě konání je hodně zábavných atrakcí. Zároveň
je možnost jet v rámci kempu na celodenní výlet do Benátek za cca 25 euro. Výši kapesného však
necháme na rodičích. Organizačně si s tím určitě poradíme.
Další informace: Ing. Vojtěch Brož, +420721212885, sportovni.mestecko@gmail.com

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA A SVOZOVÁ MÍSTA

Dopravu pro nás zajišťuje firma Mirobus s.r.o. se sídlem v České Lípě.
Luxusní autokary – klimatizace, polohovatelné sedačky, TV s DVD, bezpečnostní pásy, teplé a
studené nápoje, WC.
CK si vyhrazuje právo na možnou změnu typu autobusu.
Trasa zájezdu do Itálie – Caorle:
Česká Lípa, Mladá Boleslav, Praha, Benešov, Soběslav, Tábor, České Budějovice.
SVOZOVÁ MÍSTA
1) příplatek 150 Kč/osoba - Jičín, Liberec, Rumburk, Varnsdorf, Cvikov, Litoměřice, Mělník.
2) příplatek 200 Kč/osoba - Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Poděbrady, Nymburk.
Minimální počet pro svoz je 5 osob. O realizaci svozu bude klient informován vždy týden před
odjezdem. Nástupní místa se mohou měnit dle aktuální situace. Pro svoz po ČR může být použit
autobus, který nemá plnou výbavu (např. WC, klimatizaci), mikrobus, osobní vůz, příp. taxi.
SVOZOVÁ MÍSTA
1) příplatek 150 Kč/osoba - Jičín, Liberec, Rumburk, Varnsdorf, Cvikov, Litoměřice, Mělník.
2) příplatek 200 Kč/osoba - Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Poděbrady, Nymburk.
Minimální počet pro svoz je 5 osob. O realizaci svozu bude klient informován vždy týden před
odjezdem, buď naší CK nebo provizním prodejcem, kde zájezd zakoupil.

