
TENERYFA
Wyspy Kanaryjskie to gwarancja pogody przez cały rok. W marcu panują tu

idealne warunki do gry w tenisa, serfowania, pływania z delfinami
 i wdrapywania się na wulkan El Teide!  

11 - 18 MARCA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Poranny przelot z Krakowa lub
Warszawy na Teneryfę. Po przylocie przejazd
do hotelu (20 min) i zameldowanie, a
następnie integracyjny relaks.
Dni 2-7: Przed nami spora dawka tenisa
każdego dnia. Codziennie potrenujemy i
posparujemy, ale też sporo czasu spędzimy
na pełnych wiosennego słońca, hiszpańskich
plażach. W planach mamy również dużo
zwiedzania, m.in: wdrapiemy się na wulkan El
Teide, popływamy w poszukiwaniu delfinów
przy klifach Los Gigantes i wejdziemy do
majestatycznego wąwozu Masca
Dzień 8: Rano wyruszamy na lotnisko i
wracamy do Polski.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w 5* apartamentach Las Terrazas de Abama. Znajdują się one na terenie
pola golfowego Abama i przy akademii tenisowej o tej samej nazwie, w otoczeniu
pięknych ogrodów ze wspaniałym widokiem na morze, wyspę La Gomera i wulkan
Teide. Wszystkie apartamenty są klimatyzowane i dysponują tarasem, jadalnią oraz
częścią dzienną z telewizorem z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych.
Do naszej dyspozycji jest tu kuchnia wyposażona w zmywarkę, piekarnik i kuchenkę
mikrofalową. Znajdująca się na miejscu restauracja Melvin jest ekstra! Wyjątkowe menu
obejmuje potrawy powstałe ze starannie dobranych lokalnych składników



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
singlowy, deblowy/mixt dla
dorosłych i dzieci

Trenować będziemy przy hotelu – w
Abama Tennis Academy, super
nowoczesnym centrum tenisowym.
Tu znajduje się 7 kortów z
nawierzchnią Flexi-Pave (US i AO).

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
11 marca: Warszawa - Teneryfa 11.00 - 16:05 (Wizzair, lot 6h)
18 marca: Teneryfa - Warszawa 16:45 - 23:20 (Wizzair, lot 5 h 30 min) 

12 marca:  Kraków - Teneryfa 7:55 - 12:35 (Ryanair, lot 5 h 30 min)
19 marca:  Teneryfa - Kraków 13:30 - 20:05 (Ryanair, lot 5 h 20 min) 

CENA: 5400 PLN
7 noclegów w apartamentach 6-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 50 €)
benzyny

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:


