
  MUTUA MADRID & OBÓZ TENISOWY NA MAJORCE
Takiej Majówki jeszcze nie było! Połączenie oglądania na żywo gwiazd światowego
tenisa podczas turnieju rangi Masters w Madrycie oraz obóz tenisowy na rajskich

plażach Majorki!

28 KWIETNIA - 7 MAJA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy lot do Madrytu. Po
przylocie transfer do hotelu i zameldowanie.
Następnie kolacja i wieczorek integracyjny.
Dni 2-3: Całe dwa dni będziemy na kortach
Caja Magica, oglądając mecze rozgrywek ATP
i WTA. Wieczory spędzimy zwiedzając
Madryt.
Dzień 4: Transfer na lotnisko i przelot na
Majorkę. Relaks, a dla chętnych wieczorny
trening tenisa.
Dni 5-9: 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 10: Ostatni dzień relaksu. Wieczorem
powrót do Polski.



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

ZAKWATEROWANIE
W Madrycie zamieszkamy w samym centrum, zaledwie 300 metrów od słynnego
placu Puerta del Sol. Od Plaza Mayor będzie nas dzielił 5-minutowy spacer. W hotelu
będziemy mieli śniadania. Na korty Caja Magica dojedziemy metrem. W każdym
pokoju znajduje się łazienka i telewizor. Na terenie całego budynku jest dostęp do
bezprzewodowego internetu. 

Na Majorce zameldujemy się w eleganckim hotelu Grupotel Aguait Resort & Spa. Jest
on przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych (+18). Ośrodek położony jest przy
zatoce Cala de n'Aguait. Zamieszkamy w apartamentach 2-osobowych. Do naszej
dyspozycji będą m.in.: 2 baseny, jacuzzi, siłownia. Codziennie rano będziemy mieli
pyszne śniadania.
Zaledwie 2 min. spacerem od hotelu znajduje się Club de Tenis y Padel Aguait, na
terenie którego będziemy codziennie grać i trenować.



MUTUA MADRID OPEN 
Przepiękny kompleks kortów tenisowych Caja Magica! To właśnie tam odbywa się
na przełomie kwietnia i maja prestiżowy turniej Mutua Madrid Open, zaliczany do
rangi Masters. Dyrektorem imprezy jest Feliciano Lopez - znany hiszpański
tenisista, triumfator m.in. deblowego French Open oraz 4-krotny ćwierćfinalista
singlowych rozgrywek wielkoszlemowych. 
Turniej rozgrywany jest na nawierzchni ziemnej, w końcu jesteśmy w Hiszpanii!
W 2009 roku zawody rozegrano na nietypowej niebieskiej mączce, jednak ze
względu na niezadowolenie tenisistów, po turnieju federacja ATP zakazała gry na
tej nawierzchni.
Tytułu wśród mężczyzn będzie bronił Carlos Alcaraz. W finale pokonał zwycięzcę
z 2021 r.- Alexandra Zvereva. W turnieju pań najlepsza była Ons Jabeur, która
wygrała z Jessicą Pegula.



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
28 kwietnia: Warszawa Modlin - Madryt 15:50-19:35 (lot 3 h 45 min)
1 maja: Madryt - Palma de Mallorca 09:05 - 10:30 (lot 1 h 25 min)
7 maja: Palma de Mallorca - Warszawa Modlin 21:05 - 00:15 (lot 3 h 10 min) 

CENA: 7000 PLN
3 noclegi w pokojach 2-os. (Madryt)
6 noclegów w apartamentach 2-os.
(Majorka)
śniadania (3x Madryt, 6x Majorka)
wejściówki na mecze: 2 dni
transfery lotniskowe w Madrycie
wynajęcie samochodu na cały pobyt
na Majorce (1 na 4 osoby)
codzienne treningi tenisa na
Majorce (w sumie 8h) w grupach 3-
4 os.
opiekę licencjonowanego pilota
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotów (ok. 1500 zł)
jedzenia
zwiedzania 
paliwa

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:


