
MAJORKA
Orki z Majorki stworzyły grupę, która po dziś dzień wspólnie podróżuje po świecie.

Świetna zabawa, perfekcyjne korty, ciepłe Morze Śródziemne i turkusowe niebo
sprawiają, że zawsze chętnie wracamy na tę wyspę!

30 KWIETNIA - 7 MAJA



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy przelot z Warszawy
na lotnisko Palma. Po przylocie przejazd do
hotelu i zameldowanie, a następnie
integracyjna kolacja.
Dni 2-7: Przed nami spora dawka tenisa
każdego dnia. Codziennie po śniadaniach
będziemy grać i trenować w Aguait Tennis
Club. Sporo czasu spędzimy też plażując i
zwiedzając.
Dzień 8: Ostatni dzień relaksu. Wieczorem
powrót do Warszawy.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w eleganckim hotelu Grupotel Aguait Resort & Spa. Jest on
przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych (+18). Ośrodek położony jest przy zatoce
Cala de n'Aguait. Zameldujemy się w apartamentach 2-osobowych. Do naszej
dyspozycji będą m.in.: 2 baseny, jacuzzi, siłownia. Codziennie rano będziemy mieli
pyszne śniadania.



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
RELAKSMISJA OPEN - singlowy,
deblowy/mixt dla dorosłych i dzieci

Trenować będziemy w Aguit Tennis
Club, położonym zaledwie 2 min.
spacerem od hotelu – Znajduje się tu
10 kortów ziemnych i 4 korty do
padla.

Trenować Was będzie Mateusz
Stawowiak, który szkolił 
 uczestników naszych obozów
tenisowych na Majorce, Krecie, nad
Gardą i w Austrii.  Mateusz nie tylko
udoskonali Waszą technikę gry, ale
podpowie, jak opanować stres i
skoncentrować się na grze na
punkty.



PRZELOTY
Ryanair
30 kwietnia: Warszawa Modlin - Palma de Mallorca 17:20 - 20:30 (lot 3h 10min)
7 maja: Palma de Mallorca - Warszawa Modlin 21:05 - 00:15 (lot 3 h 10 min) 

CENA: 4950 PLN
7 noclegów w apartamentach 2-os.
śniadania
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 ok. 50 €)
paliwa

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:


