
OFERTA 
Obóz rowerowo-Kondycyjny 

W Terminie 01.01.20-31.03.20 
 

Chcielibyśmy państwu przedstawić ofertę wyjazdu rowerowo-kondycyjnego do Hiszpanii, do 

miejscowości Calpe. Miejscowość ta jest mekką kolarstwa. Bardzo chętnie swoje obozy 

przygotowawcze organizują tam drużyny World Tourowe, co znaczy że na drogach można 

spotkać wielu mistrzów rowerowych.   

 
 

Wspaniałe położenie tuż nad morzem i bliskość gór powoduje, że w miesiącach: styczeń, luty, 

marzec mamy doskonałe warunki do jazdy na rowerze. Średnia temperatura w tych 

miesiącach to 18-20 stopni Celsjusza, a nie rzadko zdarzają się dni z 25-28 stopniami ciepła. 

Bardzo dobrej jakości asfalty oraz liczne drogi przez urocze miasteczka nie tylko nadmorskie 

ale też w górach, wspaniałe krajobrazy tworzą niezapomnianą scenerię i na długo zapadają w 

pamięci i wspomnieniach. Plaża oraz nadmorska promenada z kafejkami oraz straganami 

dopełniają kolorytu uroczego miasta. Poniżej przedstawiamy ofertę cenową pobytu 

tygodniowego w wybranym przez Państwo hotelu lub willi, wraz z wypożyczeniem roweru. 

Dodatkowy atut to tanie przeloty Ryanairem z lotnisk w Polsce: Warszawa-Modlin, Kraków, 

Poznań, Gdańsk do portu lotniczego Alicante. W cenę wliczony jest transfer z i na lotnisko 

Alicante. Zakup biletu + obowiązkowe ubezpieczenie pozostaje w Państwa zakresie.  

Kontakt:  Tel.: Andrzej Sypytkowski 515-070-050  

 Email: biuro@sypytkowskisport.pl 



 

 

Hotel Diamante Beach oraz Esmeralda jest hotelem cztero-gwiazdkowym gdzie kwaterują 

drużyny kolarskie. 

 

 
Diamante Beach                                                                                               Esmeralda                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Galatamar to hotel trzy-gwiazdkowy położony nad samiutkim morzem. 

 

Dziesięcioosobowa Willa z basenem i  dwuosobowymi pokojami: 

- na piętrze: 1 pokój z łóżkiem małżeńskim, 2 pokoje z łóżkami pojedynczymi, 

- na parterze: 1 pokój z łóżkiem małżeńskim, 1 pokój z łóżkami pojedynczymi, salon z 

 aneksem kuchennym i sofą, dwie łazienki, możliwość dostawienia dostawek. 



Czteroosobowe apartamenty na promenadzie nadmorskiej z dwoma sypialniami; pierwsza 

posiada łóżko małżeńskie, druga dwa łóżka pojedyncze; dodatkowo apartament dysponuje  

salonem z kuchnią; i tarasem. 

 

 

 

 

 

Oferta na pobyty w Hiszpanii wraz z wypożyczeniem roweru  

Hotel Diamante Beach         pobyt tygodniowy wraz z transferem lotniskowym 420,- euro – śniadanie,               
Hotel Esmeralda                    i z rowerem                       obiad i kolacja 

                                          osoba towarzysząca z transferem bez roweru           360,- euro – śniadanie,         
obiad i kolacja 

pobyt tygodniowy wraz z transferem lotniskowym 390,- euro – śniadanie,     
i z rowerem                                                                                      obiadokolacja 

                                      osoba towarzysząca z transferem bez roweru           330,- euro – śniadanie, 
obiadokolacja 

Hotel Galatamar                   pobyt tygodniowy wraz z transferem lotniskowym 390,- euro – śniadanie, 
                                                  i z rowerem                                obiad i kolacja 
                                                 osoba towarzysząca z transferem bez roweru           330,- euro – śniadanie, 

obiad i kolacja 
                       pobyt tygodniowy wraz z transferem lotniskowym 360,- euro – śniadanie,  
                                                  i z rowerem                                                                                      obiadokolacja 
                                                 osoba towarzysząca z transferem bez roweru           330,- euro – śniadanie, 

obiadokolacja 
Apartamenty                         pobyt tygodniowy wraz z transferem lotniskowym  195,- euro - bez   
Willa                                        i z rowerem                                                                                          wyżywienia 
                       osoba towarzysząca z transferem bez roweru           150,- euro - bez  

wyżywienia 



 Rezerwacja rowerów odbywa się razem z rezerwacją miejsca. 
 

Posiadamy następujące rowery:    
 

1. LAMOK HD ULTEGRA CARBON   



 

2. B-CROSS CX 400 ELEKTRYCZNY

 
 

 
 
3. MIWOK 27,5”  MTB XT 



Kontakt:  

Tel.: Andrzej Sypytkowski 515-070-050 

Tel.: Dariusz Noceń 574-560-995 

Email: biuro@sypytkowskisport.pl 


