
KRETA
Kreta to największa grecka wyspa z cudownymi plażami, boskimi zabytkami 
i największymi w Europie wąwozami. Znajduje się tu też 5-gwiazdkowy hotel 

z 19 kortami, gdzie będziemy codziennie trenować. 

19-26 KWIETNIA



ZAKWATEROWANIE

RAMOWY PROGRAM

Zamieszkamy w pięciogwiazdkowym Lyttos Beach Hotel, który jest bez wątpienia
najpiękniejszym hotelem na wyspie. Zameldujemy się w przestronnych pokojach z
widokiem na piękny ogród. Na terenie ośrodka znajduje się kilka basenów, siłownia,
bary, w których serwują rozmaite drinki - do wyboru do koloru. Do naszej dyspozycji
będą też aż 3 restauracje z pysznym różnorodnym jedzeniem. To wszystko będzie do
naszej dyspozycji przez cały pobyt bez limitu, gdyż mamy opcję all inclusive. 

RAMOWY PROGRAM
 

 

DNI

RAMOWY PROGRAMPROGRAM
Dzień 1: Poranny przelot z Krakowa do
Heraklionu. Po przylocie zameldowanie i
zapoznanie z wszystkimi atrakcjami hotelu, a
później relaks ;)
Dni 2-7:  Codzienna gra i treningi tenisa na
kortach ziemnych i twardych. W planie też dużo
zwiedzania, m.in: wycieczki na piękne plaże
Elafonisi i Balos, wizyta w oliwiarni wraz z
degustacją, wycieczka do pięknego miasteczka
Agios Nikolaos. Ostatniego dnia turniej
Relaksmisja Open.
Dzień 8: Transfer na lotnisko i przelot powrotny
do Krakowa.



PRZELOTY
Wizzair
19 kwietnia: Kraków-Heraklion 5:45 - 9:25 (lot 2 h 40 min)
26 kwietnia: Heraklion-Kraków 10:00 - 11:45 (lot 2 h 45min)

CENA: 5500 PLN

7 noclegów w pokojach 2-os.
all inclusive
transfery lotnisko-hotel-lotnisko
9h treningu tenisa przez 6 dni/
grupa 3-4 os.
opiekę pilota i trenera
ubezpieczenie

przelotu (600-1000 zł) 
wycieczek
dopłaty do pokoju jednoosobowego
(1500 zł)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



TRENINGI TENISA
Szkolenie przewidujemy na każdym poziomie zaawansowania - od
dzieci, przez początkujących amatorów po zawodników.
Codzienne poranne treningi (1,5h) w grupach 3-4 osobowych.
Szkolenie techniczne: doskonalenie uderzeń z elementami taktyki.
Przygotowanie motoryczne: rozwinięcie siły, mocy i wytrzymałości
Trenować nas będzie jeden z naszych doświadczonych trenerów
Dla chętnych możliwość rozgrywania sparingów (opłata kortu we
własnym zakresie)
Na zakończenie obozu rozegramy turniej Relaksmisja Open w
kategoriach: damskiej oraz męskiej

 


