
OBÓZ TENISOWY W MURCJI
Spędź z nami początek wiosny nad Morzem Śródziemnym w pięknej Murcji!

Tydzień w pięknych apartamentach z jednym z najnowocześniejszych centrów
tenisowych w Europie, dzikie plaże, a także nutka historii.

29 MARCA - 5 KWIETNIA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Poranny przelot z Krakowa do
Alicante. Po przylocie przejazd do hotelu (2h)
i zameldowanie, a następnie integracyjny
relaks.
Dni 2-7: Przed nami spora dawka tenisa
każdego dnia. Będziemy grać i trenować na
kortach położonych przy hotelu. Sporo czasu
spędzimy na pełnych wiosennego słońca,
hiszpańskich plażach. W planach mamy
również dużo zwiedzania, m.in: odwiedziny
uroczej Kartageny, Doliny Ricote, góry Sierra
Espuna  czy Puerto de Mazarrón, gdzie
odwiedzimy najstarsze pozostałości fenickie
Dzień 8: Rano wyruszamy na lotnisko i
wracamy do Polski.

ZAKWATEROWANIE
La Quinta at La Manga Club hotel położony jest w miejscowości La Manga del Mar
Menor i otacza Klub Tenisowy The Racquets. Do naszej dyspozycji będą 6-osobowe
apartamenty o powierzchni 100m. Składają się one z części wypoczynkowej z sofą i
telewizorem z płaskim ekranem z dostępem do kanałów satelitarnych, kuchni z
doskonałym wyposażeniem oraz jadalni. Okolica jest zielona i słoneczna, a do naszej
dyspozycji będą tu restauracje, bar, ogród, odkryty basen i plac zabaw.



PRZELOTY
29 marca:  Kraków - Alicante 7:10 - 10:30 (Ryanair, lot 3 h 20 min)
5 kwietnia:  Kraków - Alicante 11:05 - 14:15 (Ryanair, lot 3 h 10 min) 

 

CENA: 3900 PLN
7 noclegów w apartamentach 6-os.
wynajęcie samochodu na cały pobyt
(1 na 4 osoby)
codzienne treningi tenisa (w sumie
8h) w grupach 3-4 os.
opiekę licencjonowanego pilota
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotu z Polski (ok. 1000 zł)
jedzenia (przeznaczcie ok. 300 €)
zwiedzania (przeznaczcie 50 €)
benzyny

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



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
Trenować nas będzie jeden z naszych doświadczonych trenerów


