
OBÓZ TENISOWY W SŁOWENII
Portoroż - właśnie ten najpiękniejszy słoweński kurort jest naszą nową

destynacją. Będziemy trenować na kortach, na których rozgrywany jest męski
challenger oraz turniej WTA! Zapraszamy

8-15 LIPCA 2023



ZAKWATEROWANIE

RAMOWY PROGRAM

Remisens Hotel Lucija ***
Hotel położony jest tuż przy plaży i promenadzie w mieście Portorož. Pokoje
hotelowe są klimatyzowane, a w każdym z nich znajduje się w pełni wyposażona
łazienka i telewizor. Przy hotelu znajduje się bar z zadaszonym tarasem z widokiem
na piękny ogród kwiatowy. Do morza i kortów będziemy mieć zaledwie 2 minutki
spacerem. Do naszej dyspozycji będzie też sauna fińska, kasyno, basen olimpijski i spa
- to wszystko w hotelu Metropol, w którym nie mieszkamy bo jest brzydki, ale należy
do tej samej sieci więc możemy używać jego udogodnień do woli :)

RAMOWY PROGRAM
 

 

DNI

RAMOWY PROGRAMPROGRAM
Dzień 1: Spotykamy się na miejscu w sobotę.
Odpoczynek po podróży, a wieczorem kolacja
integracyjna.
Dni 2-7:  Codzienne poranne treningi pod
okiem naszych doświadczonych trenerów.
Zaplanowaliśmy dla Was też sporo
pozatenisowych atrakcji, m.in.: wycieczka do
Piran, Rijeki czy Wenecji, plażing, rejsy po
Adriatyku, wycieczki rowerowe. Nie zabraknie
też atrakcji dla fanów owoców morza. W piątek
rozegramy turniej Relaksmisja Open.
Dzień 8: Wyruszamy trenować dalej do
Radstadt :) Ewentualnie powrót do Polski.



CENA: 3500 PLN
CENA DLA DZIECKA GRAJĄCEGO: 2500 ZŁ
CENA DLA DZIECKA NIEGRAJĄCEGO: 2000 ZŁ

7 noclegów w pokojach 2-os.
śniadania
9h treningu tenisa przez 6 dni/
grupa 3-4 os.
opiekę pilota i trenera
ubezpieczenie
niespodziankę

transportu
pozostałego jedzenia
wycieczek
dopłaty do pokoju jednoosobowego

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

 



TRENINGI TENISA
Trenować będziemy na znajdujących się zaraz przed hotelem miejskich
kortach, na których rozgrywane są rozgrywki międzynarodowe. Do
dyspozycji będziemy tu mieli 13 kortów ziemnych i 5 twardych, w tym jeden
centralny z trybunami do oglądania Relaksmisja Open!
Szkolenie przewidujemy na każdym poziomie zaawansowania - od dzieci,
przez 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
Dla chętnych możliwość rozgrywania sparingów (opłata kortu we własnym
zakresie)
Na zakończenie obozu rozegramy turniej Relaksmisja Open 

 


