


 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DBAŁOŚĆ O KAŻDY SZCZEGÓŁ

Już od blisko dwudziestu lat zdobywamy Państwa zaufanie naszą odpowiedzialnością i dbałością o każdy
szczegół, z powodzeniem wdrażamy standardy dzięki którym bez obaw wysyłacie Państwo swoje dzieci na

obozy z Kraulem.
 

RÓŻNORODNY, BOGATY PROGRAM
Na naszych obozach dzieci nie mają ani chwili na nudę i tęsknotę za rodzicami. Od porannego rozruchu po

wieczorne warsztaty wciąż numerem jeden jest aktywność ruchowa i intelektualna. Zajęcia dobieramy
adekwatnie do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników, a najmłodszym obozowiczom

podpowiadamy jak stać się zaradnym i samodzielnym.
 

JAKOŚĆ MIEJSCA WYPOCZYNKU
Hotele i pensjonaty w których wypoczywamy nie tylko zachęcają schludnymi pokojami i smaczną kuchnią ale

również ich lokalizacja zapewnia dostęp do bogatej bazy sportowo-rekreacyjne pozwalając na realizację
ambitnych programów sportowo-edukacyjnych.

 
ABY DZIECI NAS LUBIŁY

Współpracujemy tylko i wyłącznie z wykwalifikowaną kadrą instruktorską i wychowawczą. Każdy Nasz
pracownik zostaje wcześniej przeszkolony. Osoby jeżdżące na wyjazdy to instruktorzy z powołania, praca z

dziećmi to dla nich pasja i sposób na życie. Kontakt z dziećmi to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu
przez Nas współpracy.

 
OPIEKA KIEROWNIKA/KOORDYNATORA

Przez cały okres trwania wyjazdu zapewniamy Państwu opiekę kierownika/koordynatora który czuwa nad
wzorowym przebiegiem wydarzenia. Osoby odpowiedzialne za to zajmują się tym od lat i jest to ich sposób na

życie. Całą uwagę poświęcają wyjazdowi i zrobią wszystko by Nasz wyjazd okazał się tym NAJLEPSZYM.
 
 



Rodzice
Dziecko jest na specjalnej diecie

W przypadku, jeśli Państwa Dziecko podlega specjalnej diecie, prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym
biurem.  Każdy z Naszych ośrodków realizuje specjalistyczne diety. Wychowawcy i instruktorzy pilnują by była

ona przestrzegana.

Czy można otrzymać fakturę za obóz?
Tak, można otrzymać fakturę.  Prosimy o kontakt e-mail : turystyka@kraul.pl w celu podania danych i

ustalenia szczegółów.

Czy dzieci otrzymują wodę do picia?
Woda jest dostępna przez całą dobę u kierownika obozu lub kadry. Każdy z uczestników powinien posiadać
własny bidon do którego nalewamy tylko i wyłącznie wodę. 

Nauczyciele
Kto zajmuje się formalnościami?

Wszystkimi formalnościami zajmuje się koordynator ze strony Kraula. Od szkoły wymagana jest jedynie lista
dzieci, przekazanie informacji i umów rodzicom dzieci oraz potwierdzenie programu wyjazdu i atrakcji.

Kto prowadzi zajęcia?
Wszystkie zajęcia programowe, wycieczki i inne atrakcję prowadzone są przez kadrę instruktorską
Kraula, nauczyciele/wychowawcy mogą w nich uczestniczyć ale nie ma takiego wymogu.

Kto sprawuję opiekę nad dziećmi?
Wieczorem oraz pomiędzy zajęciami programowymi odpowiedzialność za dzieci ponoszą
nauczyciele/wychowawcy, jednocześnie wszyscy instruktorzy Kraula służą pomocą i pomagają w
czynnościach związanymi z opieką nad dziećmi.





BUKOWINA TATRZAŃSKA

ZAKWATEROWANIE

TERMINY I CENYATRAKCJE DO WYBORU
Łyżwy

SnowTubing
Basen

Górska wędrówka
Kręgle

Warsztaty rzemiosła ludowego

 

Małe grupy MAX 8 os.
Każdy poziom zaawansowania

Możliwość wypożyczenia sprzętu

 

 
Stok RUSINSKI - https://rusin-ski.pl/

taśma, orczyki, kanapy 

SZKOLENIE
NARCIARSKO/SNOWBOARDOWE

 GRAND STASINDA to jeden z najbardziej ekskluzywnych obiektów
na Podhalu, który cechują superkomfortowe wnętrza, łączące
tradycyjną architekturę góralską z nowoczesnością, ponadto
wyśmienita kuchnia (trzy posiłki dziennie: śniadanie w formie

bufetu, obiad z deserem oraz kolacja w formie bufetu).Do Państwa
dyspozycji oddajemy przestrzenne pokoje 2,3,4 i 5-osobowe z

łazienkami. Każdy pokój wyposażony jest w balkon, telewizor LCD,
biurko, suszarkę oraz ręczniki. Na terenie obiektu znajduje się:
nowoczesny basen, sauny, jacuzzi, grota solna, sala sportowa,

boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i tenisa, kręgielnia,
squash, siłownia, sala gier oraz sala zabaw dla dzieci.

styczeń; luty; marzec
zależy od dostępnosci 
obiektów hotelowych

 
Cena zawiera :

-nocleg   -wyżywienie
-transport   -ubezpieczenie

-opiekę koordynatora   -instruktorów
-wszystkie atrakcję

 
 

Cena nie zawiera:
-karnetów na stok

(brak danych na 2023 r)



BIAŁY DUNAJEC

ZAKWATEROWANIE
w Domu Wypoczynkowym HALINA w Białym Dunajcu,

dysponującym komfortowymi pokojami 2-5 osobowymi z
łazienkami. Ośrodek serwuje pyszną, domową kuchnie

przygotowaną specjalnie z myślą o dzieciach: cztery posiłki
dziennie  (śniadanie, drugie śniadanie na stoku, obiad z deserem,
kolacja w formie bufetu z ciepłym daniem). Jesteśmy jedynymi

gośćmi obiektu, korzystamy bez ograniczeń z całej infrastruktury
(sala konferencyjna, dwie sale taneczne, sala gier). 

Łyżwy
SnowTubing

Basen
Górska wędrówka

Kręgle
Warsztaty rzemiosła ludowego

 

Małe grupy MAX 8 os.
Każdy poziom zaawansowania

Możliwość wypożyczenia sprzętu

 

 
Stok RUSINSKI - https://rusin-ski.pl/

Suche Ski - https://www.skisuche.com/
taśma, orczyki, kanapy

SZKOLENIE
NARCIARSKO/SNOWBOARDOWE

ATRAKCJE DO WYBORU
TERMINY I CENY

styczeń; luty; marzec
zależy od dostępnosci 
obiektów hotelowych

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie

-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów

-wszystkie atrakcję

Cena nie zawiera:
-karnetów na stok

(brak danych na 2023 r)

https://www.dw-halina.pl/


OCHOTNICA DOLNA

ZAKWATEROWANIE

Łyżwy
SnowTubing

Basen
Górska wędrówka

Warsztaty rzemiosła ludowego
Zajęcia sportowe/artystyczne

 

Małe grupy MAX 8 os. - kontynuacja

Każdy poziom zaawansowania
Możliwość wypożyczenia sprzętu

 

                                            4 os. - od podstaw

 
Stok Kluszkowce - https://www.czorsztyn-ski.com.pl/

taśma, orczyki, kanapy

SZKOLENIE
NARCIARSKO/SNOWBOARDOWE

ATRAKCJE DO WYBORU

W malowniczo położnym w sercu Gorców PENSJONACIE
JURKOWSKI*** w Ochotnicy, otoczony szczytami Lubania,
Magurki i Turbacza, pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem

sanitarny, pyszna domowa kuchnia(trzy posiłki dziennie: śniadanie
w formie bufetu, obiad + deser, kolacja w formie bufetu + ciepłe

danie).  Na terenie obiektu kryty basen, strefa SPA, boisko
wielofunkcyjne, sale konferencyjne i dyskotekowe. Strefa fitness i

siłownia. 

TERMINY I CENY
styczeń; luty; marzec

zależy od dostępnosci 
obiektów hotelowych

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie

-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów

-wszystkie atrakcję

Cena nie zawiera:
-karnetów na stok

(brak danych na 2023 r)



ZUBRZYCA

ZAKWATEROWANIE
W superkomfortowym Pensjonacie Orawski Dwór***,

usytuowanym tuż pod południowym stokiem Babiej Góry. Pokoje,
studia i apartamenty 2-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,

TV-sat, Wi-Fi, pyszna domowa, regionalna kuchnia (trzy posiłki
dziennie: śniadanie w formie bufetu, dwudaniowy obiad + deser,

kolacja w formie bufetu + ciepłe danie). Obiekt oddaje do
dyspozycji gości basen, sauny, jaccuzi, salę zabaw, siłownię, salon

SPA z grotą solną i gabinetami masażu, trawiaste boiska,
wielofunkcyjne boisko/kort ze sztuczną nawierzchnią, ściankę

wspinaczkową, zewnętrzną plażę z widokiem na Tatry.

Łyżwy
Basen

Misz-Masz bitwa na snieżki
Kręgle

Warsztaty rzemiosła ludowego

 

Małe grupy MAX 8 os.
Każdy poziom zaawansowania

Możliwość wypożyczenia sprzętu

 

 
Stok Kompleks Beskid Spytkowice SKI

taśma, orczyk, kanapa

SZKOLENIE
NARCIARSKO/SNOWBOARDOWE

ATRAKCJE DO WYBORU
TERMINY I CENY

styczeń; luty; marzec
zależy od dostępnosci 
obiektów hotelowych

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie

-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów

-wszystkie atrakcję

Cena nie zawiera:
-karnetów na stok

(brak danych na 2023 r)

https://www.dw-halina.pl/
https://www.dw-halina.pl/


MUSZYNA

ZAKWATEROWANIE

Łyżwy
SnowTubing

Basen
Górska wędrówka

Warsztaty rzemiosła ludowego
Zajęcia sportowe/artystyczne

 

Małe grupy MAX 8 os. - kontynuacja

Każdy poziom zaawansowania
Możliwość wypożyczenia sprzętu

 

                                            4 os. - od podstaw

 
Stok TYLICZ.SKI - https://www.https://www.tylicz.ski/

taśma, orczyki, kanapy

SZKOLENIE
NARCIARSKO/SNOWBOARDOWE

ATRAKCJE DO WYBORU

Ośrodek Sportu i Rekreacji Alpina Sport to doskonałe miejsce na
zimowe wyjazdy. Ośrodek usytuowany jest poza centrum miasta,
w spokojnej dzielnicy Złockie. Bogata infrastruktura turystyczna w
postaci licznych szlaków pieszych i rowerowych, wyciągów
narciarskich oraz tras biegowych. W zimie mogą być również
prowadzone zajęcia w trzech salach w ośrodku lub zajęcia
sportowe na dużej sali gimnastycznej. Noclegi w pokojach 2, 3, 4, 5,
6 -os. z łazienkami lub typu studio 2+4. Pyszne całodzienne
wyżywienie: dwudaniowe obiady, śniadania i kolacje w formie
bufetu, desery. 

TERMINY I CENY
styczeń; luty; marzec

zależy od dostępnosci 
obiektów hotelowych

Cena zawiera :
-nocleg   -wyżywienie

-transport   -ubezpieczenie
-opiekę koordynatora   -instruktorów

-wszystkie atrakcję

Cena nie zawiera:
-karnetów na stok

(brak danych na 2023 r)



KONTAKT

Jakub Łoziński
ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków
+48 791 868 123
+48 570 719 971

turystyka@kraul.pl
www.kraul.pl

 

 

 KRAUL WAKACJE 

ul. Tytusa Chałubińskiego 120S

  30-619 Kraków

 NIP 945-12-27-727

Szymon Sidor

ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

+48 796 155 577

turystyka@kraul.pl

www.kraul.pl

 


