
OBÓZ TENISOWY NA SARDYNII
Nasz tutejszy obóz tenisowy w 2021 to był hit! 60 osób, 14 samochodów, 4 korty, 4

trenerów, 8 motorówek, 7 rajskich plaż i 142 zjedzone ze smakiem pizze!
Zapraszamy na powtórkę w 23 roku! Będzie słonecznie, gorąco, tenisowo i rajsko! 

7-14 MAJA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Przelot z Warszawy do Cagliari. Po
przylocie transfer do hotelu i zameldowanie,
a następnie wieczorek integracyjny.
Dni 2-7: Codziennie rano będą czekały na
nas pyszne włoskie śniadania. Przed nami
spora dawka tenisa każdego dnia. Będziemy
grać i trenować na kortach położonych przy
hotelu. Sporo czasu spędzimy na pełnych
słońca, sardyńskich plażach. W planach
mamy również dużo zwiedzania, m.in:
odwiedzinyuroczych miasteczek Cala
Gonone, Porto Cervo, rejsy motorówkami po
Zatoce Orosei czy odwiedziny rajskich plaż
na Szmaragdowym Wybrzeżu 
Dzień 8: Po śniadaniu transfer na lotnisko i
powrotny przelot do Polski.

ZAKWATEROWANIE
Nasz hotel, 4-gwiazdkowy Tirreno Resort znajduje się przy plaży Cala
Liberotto przy zatoce Orosei na wschodzie wyspy. Mamy tu do dyspozycji 4
korty, basen ze zjeżdżalniami i 2 doskonałe restauracje. Zamieszkamy w 
 przestronnych pokojach, które oprócz wygodnych łóżek mają duży taras lub
ogródek, tv, klimę i ekspres do kawy. Do plaży mamy stąd minutę spacerem, a
do doskonałej knajpki z najlepszą lazanią na wyspie - 3 minuty.



TRENINGI TENISA
Szkolenie przewidujemy na każdym
poziomie zaawansowania - od
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

POPOŁUDNIA luźne - czas na
sparingi lub lekcje prywatne
(dodatkowo płatne)

NA KONIEC WYJAZDU turniej
singlowy, deblowy/mixt dla
dorosłych i dzieci

Grać będziemy przy hotelu – tu
mamy 4 korty z nawierzchnią
dywanową do dyspozycji przez cały
pobyt

Trenować Was będą Mateusz
Stawowiak i Piotr Michorowski. Ten
pierwszy trenował uczestników
naszych obozów tenisowych na
Majorce, Krecie i w Austrii. Piotrek
był z nami na Australian Open i jest
ulubionym trenerem dzieciaków na
DeSkach. Obaj nie tylko udoskonalą
Waszą technikę gry, ale podpowiedzą
jak opanować stres i skoncentrować
się na grze na punkty



PRZELOTY
7 maja: Warszawa Modlin - Cagliari        19.05 - 21.45 (Ryanair, lot 2,5h) 
14 maja: Cagliari - Warszawa Modlin  15.55 - 18.45 (Ryanair, lot 2,5h)

CENA: 5900 PLN
7 noclegów w pokojach 2-os.
śniadania i kolacje
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
codzienne treningi tenisa (2h) w
grupach 3-4 os
opiekę licencjonowanego pilota
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotów (ok 600-1000 zł)
lunchy (przeznaczcie ok. 200 €)
zwiedzania (przeznaczcie 50 €)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:


