
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Adam Badowski 

ul. Nowomiejska 3, 91-414Łódź 
NIP:725-192-30-65 Regon: 

100753370 

Tel. 602-855-315, 666-382-710 

www.fitness-fun.pl 
kontakt@fitness-fun.pl 

 

Obóz Fitness Fun w Gim Ostrowo 
(10 dni) 

 

 

 

 

Termin: 23.06-02.07.2019                                                                     Cena: 1690 zł/os.                                
Ostrowo jest małą kaszubską wsią, położoną na nadmorskiej, słonecznej równinie, pośród łąk, w pobliżu lasu, między Karwią a Jastrzębią Górą tuż 
nad Morzem Bałtyckim. Od Karwi i Jastrzębią Górą, dzieli je dystans 40-minutowego spaceru. Mimo bliskości 
letnich kurortów jest tu cicho i spokojnie, co sprzyja udanemu wypoczynkowi. Wyjątkowy mikroklimat 
tworzony przez bliskość dzikiej natury jest doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku oraz regeneracji. 
Morze, lasy i wydeptane dzikie ścieżki. Ostrowo jest miejscem, gdzie można znaleźć ciszę i spokój oraz czyste, 
nasycone morskim aerozolem powietrze i wypoczywać na wspaniałej, szerokiej, piaszczystej plaży.  
 

Zakwaterowanie: Teren ośrodka GIM Ostrowo jest przestronny, oddalony od głównej ulicy, w pełni 

ogrodzony. Odległość od morza to zaledwie 500 metrów! Ośrodek oprócz lokalizacji wyróżnia mnogość obiektów użytkowych. Na terenie znajduje 

się 3-hektarowy las, duże trawiaste boisko, a także teren zagospodarowany do gier plażowych i koszykówki. Na amatorów sportu czekają sale 

gimnastyczne, skimboard, ping pong oraz piłkarzyki (a za dodatkową opłatą rowery i quady). Najmłodsi goście mogą spędzić czas na placu zabaw. 

Do dyspozycji są również wydzielone miejsca do grillowania, a w razie niepogody zapraszamy do sali rozrywki na dyskotekę lub pokaz filmowy oraz 

do małej kawiarenki, na wyposażeniu której znajdują się również gry planszowe. Całości dopełniają komfortowe pokoje oraz pyszne jedzenie.  

Pokoje: 3 / 4 / 5 osobowe z własnymi łazienkami.  

Wyżywienie: Pyszne domowe jedzenie serwowane jest w oddzielnym budynku na terenie ośrodka. Śniadania i kolacje podawane są w formie 

nielimitowanego szwedzkiego stołu, a obiady serwowane w wazach i na półmiskach oraz przynoszone do stolików. Gdyby tego było mało, to 

codziennie na podwieczorek dostaniemy coś pysznego. Wyżywienie to zdecydowanie mocny punkt tego ośrodka!  

    

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 

1 DZIEŃ: Wyjazd z Łodzi w godzinach porannych, przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie okolicy, kolacja i 

nocleg.   

2-10 DZIEŃ: Wypoczynek, realizacja zajęć programowych tak aby dzieci miały zabawę przez cały dzień, wycieczka 
niespodzianka, pełne wyżywienie.  

11 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie,  wyjazd z ośrodka około godz. 12.00, powrót  do Łodzi ok. godz. 18:00 

Cena zawiera: 

✓ przejazd autokarem w obie strony. 

✓ 9 noclegów w pokojach z łazienkami 

✓ Pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki) 

✓ opieka kierownika wypoczynku  

✓ opieka pilota na trasie przejazdu 

✓ opiekę pielęgniarki i ratownika 

✓ ubezpieczenie NNW 

 

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia pod numerem 602-855-315 (Adam Badowski)  

ilość miejsc ograniczona. Wpłaty zaliczki dokonujemy na numer konta  

mBank 46 1140 2004 0000 3602 7748 5589 kwota: 300 zł do 28.02.2019r. 

tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko dziecka Gim Ostrowo 

Trenerzy i opiekunowie obozu to kadra  

 

Kontakt 
Adam Badowski 

602-855-315 
 


