
COSTA BRAVA
Złap z nami promienie słońca na Costa Brava podczas przedłużonego czerwcowego

weekendu! 

6-13 CZERWCA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w urokliwym 4* ośrodku Pola Giverola Resort, znajdującym się 4 km od
miejscowości Tossa de Mar. Do naszej dyspozycji będą 2,3 i 4-osobowe apartamenty z
pięknym widokiem na wzgórze. W każdym z nich znajdują się: łazienka, salon, dwa łóżka
pojedyncze i dwie duże rozkładane sofy. Wszystkie apartamenty są klimatyzowane i
wyposażone ponadto w: mikrofalówkę, TV, ręczniki, pościel, telefon z możliwością
połączenia z recepcją przez 24 h, czajnik, ekspress do kawy, lodówkę, zmywarkę,
suszarkę do włosów i sejf. 
Na miejscu znajduje się restauracja, serwująca pyszne posiłki.



Ryanair
6 czerwca: Kraków - Barcelona Girona 12:35 - 15:10 (czas lotu: 2 h 35 min)
13 czerwca: Barcelona Girona - Kraków 15:45 - 18:20 (czas lotu: 2 h 35 min)

PRZELOTY:

CENA: 4950 PLN 
7 noclegów w apartamentach 2,3 i
4-os.
śniadania
ubezpieczenie
codzienne treningi tenisa (w sumie
9h) w grupach 3-4 os.
opiekę pilota i trenera
wynajem samochodu przez cały
pobyt (1 samochód na 4 osoby)
niespodzianki od Relaksmisji

przelotów
wyżywienia (oprócz śniadań)
zwiedzania
paliwa

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

Popołudnia luźne - czas na sparingi
lub lekcje prywatne (dodatkowo
płatne)

Na koniec wyjazdu turniej singlowy,
deblowy/mikst dla dorosłych i dzieci

Do naszej dyspozycji będzie 9 kortów
tenisowych o nawierzchni artifical
carpet, które położone są na terenie
ośrodka.

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


