
OBÓZ TENISOWY W AUSTRII
Rowery na stokach narciarskich, trekkingi dla każdego i termy z widokiem na

ośnieżone Alpy. Do tego rewelacyjnie przygotowane korty i noclegi w schronisku
alpejskim. Tak właśnie planujemy spędzić już trzeci lipiec z rzędu!

Będziemy tu jednak dłużej niż zwykle - do Radstadt zabieramy Was na 12 dni! 
12-23 LIPCA 2022



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

RADSTADT
Zapraszamy Was do uroczej miejscowości
położonej w sercu austriackich Alp - Radstadt.
Przez prawie 2 tygodnie będziemy tu nie tylko
grać w tenisa pod okiem profesjonalistów, ale i
korzystać z uroków okolicy. Marzyliście o
gorących termach z widokiem na skalne szczyty?
A może o szaleńczym zjeździe górskimi rowerami
po narciarskich trasach? Kto z Was nie chciał
dotknąć śniegu w środku lata?

Do Radstadt jeździmy od lat - zarówno w zimie
jak i w lecie. Atrakcji, pięknych widoków czy
doskonałych restauracji tu nie brakuje.
Miasteczko znajduje się 80 km od Salzburga. Z
Krakowa dostaniecie się tu samochodem w 8
godzin. A w razie problemów ze zdrowiem w
Austrii będziecie bezpieczni - przypada tu
najwięcej respiratorów na kilometr kwadratowy :)

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w domu wypoczynkowym Kleinkaswurm, w stylu alpejskiego
schroniska z pięknym widokiem na cały region. Ogromną zaletą tego miejsca jest
taras widokowy oraz spora przestrzeń na wspólne wieczory integracyjne. Dostęp do
kuchni pozwoli nam na codzienne wspólne gotowanie. Pokoje są skromne, ale duże,
jasne, ze świetnym widokiem i mają wygodne łóżka.



PROGRAM*

Dzień 1: 
Przejazd z Polski do Austrii. Powitanie w Randstadt

Wieczór integracyjny
Dzień 2: 

Poranny trening tenisa* 
Po lunchu spacer i zwiedzanie miasteczka

Dzień 3: 
Poranny trening tenisa*

Popołudnie wolne, dla chętnych wycieczka na lodowiec Dachstein 
Dzień 4: 

Poranny trening tenisa* 
Regeneracja w Parku Wodnym Termy Amade

Dzień 5:
Poranny trening tenisa* 

Po południu trekking na wzgórze Burgerbergalm, gdzie o zachodzie słońca 
czekać na nas będzie kolacja i zimne Prosecco

 



Dzień 6:
Dzień wolny, a dla chętnych wycieczka do Hallstatt

Dzień 7: 
Poranny trening tenisa* 

Popołudniowy relaks nad basenami w Bishofshoffen, 
a dla aktywnych wycieczka rowerowa do Rostau

Dzień 8: 
Dzień wolny, a dla chętnych trekking w Hochwurzen i gokarty górskie 

Dzień 9: 
Poranny trening tenisa* 

Popołudnie nad jeziorem w Eben 
Dzień 10: 

Całodzienna wycieczka rowerowa do Filzmoos
Dzień 11: 

Wielki Turniej Tenisowy Relaksmisja Open
Pożegnalny grill i rozdanie nagród

Dzień 12:
Powrót do Polski

 
*dni treningowe uzależniamy od pogody i kondycji uczestników :)



TRENINGI TENISA

Szkolenie przewidujemy na każdym
poziomie zaawansowania - od
początkujących amatorów po
zawodników.

W pakiecie jest 6 PORANNYCH
TRENINGÓW (po 1,5). Szkolenie
techniczne: doskonalenie uderzeń z
elementami taktyki. Przygotowanie
motoryczne: rozwinięcie siły, mocy i
wytrzymałości

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

NA KONIEC WYJAZDU turniej
singlowy, deblowy/mixt dla 

Grać będziemy na głównych kortach
miasteczka –  7 kortów ceglanych.
Dojdziemy tu spacerem w 15 min.
(samochodem 3 min.) 

Trenować nas będą Konrad Wojtasik i
Mateusz Stawowiak. Obaj byli już z
nami w Austrii. Reprezentują
krakowski KS Grzegórzecki. Konrad
jest współzałożycielem Relaksmisja
Tennis League, trenował naszych
podopiecznych w Australii i na
Malediwach. Mateusz jest zwycięzcą
Relaksmisja Tennis League 2018 i 2021,
trenował uczestników naszych
obozów tenisowych na Majorce,
Krecie, Sardynii i w Zakopanem. 

       dorosłych i dzieci



CENA: 

zakwaterowanie w Domu Wypoczynkowym Kleinkaswurm (11 noclegów)
6 dni treningów (1,5-godzinne treningi, w grupach 2-3 os, pod okiem
doświadczonych trenerów)
kolację na punkcie widokowym BurgerbergAlm
turniej tenisowy z nagrodami
testowanie rakiet tenisowych Wilson podczas całego wyjazdu
opiekę polskiego pilota
pamiątkową koszulkę
ubezpieczenie

przejazdu z Polski do Austrii
jedzenia (oprócz 1 kolacji w BurgerbergAlm)
wycieczek i atrakcji (wypożyczenie roweru górskiego: 20€, e-bajka: ok 50€,
wstęp na basen: 4€, gokarty w Hochwurzen 30€, gondola na Dachstein: 20€)

Osoba dorosła grająca (współdzielenie pokoju z inną osobą): 2900 zł
Osoba dorosła niegrająca (współdzielenie pokoju z inną osobą):  2400 zł
Dziecko grające: 2100 zł; dziecko niegrające: 1800 zł; dopłata do jedynki: 600 zł 

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:


