
OBÓZ TENISOWY NA CYPRZE 
Spędź z nami majówkę nad Morzem Śródziemnym w pięknej Larnace! Tydzień

w ekskluzywnym 5-gwiazdkowym hotelu z kortami tenisowymi, piękne
piaszczyste plaże, nutka historii, a dla chętnych udział w międzynarodowym

turnieju tenisowym ITF SENIORS!

1-8 MAJA 2022



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Przelot z Katowic do Phafos. Po
przylocie transfer do hotelu i zameldowanie,
a następnie wieczorek integracyjny.
Dni 2-7: Codziennie rano będą czekały na
nas pyszne cypryjskie śniadania. Przed nami
spora dawka tenisa każdego dnia. Będziemy
grać i trenować  na kortach położonych przy
hotelu, a chętni wezmą udział w
międzynarodowym turnieju tenisowym ITF
Seniors Cup. Sporo czasu spędzimy na
pełnych słońca, cypryjskich plażach. W
planach mamy również dużo zwiedzania,
m.in: odwiedziny średniowiecznego zamku,
Dzielnicy Tureckiej, Jeziora Solnego czy
Cerkwi św. Łazarza.
Dzień 8: Po śniadaniu transfer na lotnisko i
powrotny przelot do Polski.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w ekskluzywnym, 5-gwiazdkowym hotelu Golden Bay w Larnace
położonym przy samej plaży. Pokoje są klimatyzowane oraz wyposażone w balkon, tv
i minibar. Z pokoi rozlega się przepiękny widok na Morze Śródziemne. Do naszej
dyspozycji będą dwa korty tenisowe (sztuczna trawa), na których będziemy
codziennie trenować i sparować. Ponadto będziemy mieli dostęp do basenów,
zarówno odkrytych jak i krytych.



PRZELOTY
1 maja: Kraków - Pafos        17.45 - 21.45 (Ryanair, lot 3h) 
      lub Katowice - Larnaka 06.40 - 10.50 (Wizzair, lot 3.15h)
8 maja: Larnaka - Katowice 11.25 - 13.45 (Wizzair lot 3h20 min) 
     lub  Pafos - Kraków 15.05 - 17.20 (Ryanair, lot 3h)
 

CENA: 5500 PLN

przelot z Polski i z powrotem
7 noclegów w pokojach 2-os.
śniadania
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
codzienne treningi tenisa (2h) w
grupach 3-4 os
sparingi tenisowe (1h dziennie) pod
okiem trenera
opiekę licencjonowanego pilota
ubezpieczenie
niespodziankę

jedzenia (przeznaczcie ok. 200 €)
zwiedzania (przeznaczcie 50 €)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



TRENINGI TENISA

ITF SENIORS CUP LARNACA 2022
ITF Seniors Cup to cykl turniejów pod egidą Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF.
Przeznaczony jest dla tenisistów, byłych zawodników i amatorów. Rozgrywany w aż 13
kategoriach wiekowych: od 30 do 90 roku (co 5 lat). Turnieje odbywają się na różnych
nawierzchniach na całym świecie, w tym także w Polsce. Na ten rok zaplanowanych
jest aż 237 turniejów! Jeden z nich odbędzie się w Larnace podczas naszego pobytu.
Rozpocznie się 2 maja, a zakończy finałami 7 maja. Będzie więc wyśmienita okazja aby
zmierzyć swoje siły z amatorami-rówieśnikami innych narodowości. Mecze odbywać
się będą na kortach ziemnych lokalnego klubu tenisowego.

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 (30USD/godz) 
NA KONIEC WYJAZDU turniej singlowy, deblowy/mixt dla dorosłych i
dzieci
Trenować nas będzie Mateusz Stawowiak, który był z nami na Majorce,
Sardynii i Krecie, w Austrii i Zakopanem, dwukrotnie też wygrał Relaksmisja
Tennis League. Mateusz podpowie też jak opanować stres i skoncentrować
się na grze na punkty


