Sportowisko w Dadaju to gwarancja aktywnego i bogatego w atrakcje wypoczynku!
5 kortów tenisowych, kryty 25m basen, hala sportowa, boiska wielofunkcyjne
oraz sprzęt wodny a wszystko w jednym kompleksie rekreacyjno-sportowym Star-Dadaj.
Proponowany przez nas obiekt to już od ponad 10lat miejsce naszych letnich Sportowisk.
Wypoczywamy w sercu Warmii i Mazur gdzie liczne dukty leśne stwarzają możliwość wędrówek pieszych i
rowerowych, lasy iglaste sprzyjają organizacji atrakcyjnych gier terenowych, płytka i urokliwa zatoka jest
doskonałym miejscem na start wodnych eskapad kajakowych, początków windsurfingowych oraz żeglarskich
a czyste wody jeziora Dadaj są wymarzone dla amatorów wodnego szaleństwa.
Nasz Camp tworzy specjalnie przygotowana plaża i kąpielisko, prywatna przystań z klubowym sprzętem
wodnym m.in. żaglówkami, kajakami, motorówkami, deskami SUP i windsurfingowymi, pontonami oraz pole
namiotowe i zespół chat - wszystko do użytku tylko naszej grupy!
Chaty z bali - to całoroczne komfortowe domki w których kwaterujemy profil Fan Active.
Każda chata składa się z 2 zamkniętych sypialni (17m2 każda) oraz pokoju dziennego (28m2), który również
ma wydzieloną część sypialnianą co pozwala na zakwaterowanie 5-9osób oraz 2 wychowawców dla
zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa. Każda chata ma swoją łazienkę i toaletę (2pomieszczenia),
przedsionek oraz ganek. O czystość dba serwis sprzątający obiektu Star-Dadaj.
Namioty w których zakwaterowany jest profil Adventures są nowoczesne i przestronne, zewnętrzna powłoka
namiotu jest zintegrowana z podłogą (nieproszeni goście nie mają możliwości wejść bez zaproszenia do środka
- biedronki, mróweczki, komarki itp). Nasze namioty mają ok. 15m2 powierzchni składają się z 2 lub 4 sypialni
(każda 3osobowa a my kwaterujemy do 4-5osób w namiocie). Wysokość namiotów to ponad 2m co przy dużych
przedsionkach i braku skosów w sypialniach gwarantuje komfort wypoczynku.
Tuż obok pola namiotowego oraz chat jest bosmanat, sanitariaty, żaglownia, "strefa chilloutu" oraz plac apelowy
oraz zjeżdżalnia mamut w odległości 40m są korty tenisowe i boiska sportowe a hala oraz kryta pływalnia
oddalone są o zaledwie 60m!
Nasz baza to wydzielona część ośrodka Star-Dadaj - plaża i keja są tylko do użytku naszej grupy, w nocy
wszystko jest oświetlone a wyznaczona kadra Sportteam ma całonocne dyżury, teren jest monitorowany.
O bezpieczeństwo na terenie ośrodka dba dodatkowo obsługę obiektu Star-Dadaj.
Można nas podglądać codziennie przez 24h - Sportteamowe kamery live - pokazuje
aktualny obraz naszej bazy!:)
Atmosfera jest ważna! Nasza baza ma niepowtarzalny klimat!

