
WEEKEND U ANGIE KERBER
Co powiecie na jesienny weekend w Puszczykowie i odwiedziny trzykrotnej

mistrzyni Wielkiego Szlema? Czeka tu na nas 11 kortów, rejsy kajakami, rowery
i kolejna edycja Relaksmisja Open!

PUSZCZYKOWO K. POZNANIA, 21-24 WRZEŚNIA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Przejazd samochodami do
Puszczykowa. Po przyjeździe pierwsze gierki,
obiadokolacja, wieczór integracyjny i
losowanie drabinki turniejowej.
Dni 2-3: Przed nami dużo gry w tenisa na
kortach Angie Kerber Tennis Center.
Rozegramy też tradycyjnie turniej
Relaksmisja Open. Ponadto w planach
również inne aktywności m.in.: kajaki,
rowery. Mamy też nadzieję na spotkanie z
wielkoszlemową mistrzynią :)
Dzień 4: Po śniadaniu powrót do domów.

ANGIE KERBER TENNIS CENTER
Centrum tenisowe Angie założone zostało w 2006
r., z inicjatywy Janusza Rzeźnika, dziadka 3-krotnej
mistrzyni turniejów wielkoszlemowych - Angie
Kerber. Do naszej dyspozycji będą tutaj: piękne
pokoje w hotelu "Angie", restauracja, korty
tenisowe, siłownia.

Centrum tenisowe Angie Kerber składa się z 11
kortów, w tym: 4 wewnętrznych o dywanowej
nawierzchni, 4 zewnętrznych (hard) oraz 3
ziemnych (zewnętrzne). Odbywały się tu mecze
Pucharu Davisa, a my rozegramy Relaksmisja Open.

CENA: 1850 PLN*
3 noclegi 
śniadania
codzienną grę w tenisa
atrakcyjne nagrody
pamiątkowe gadżety

transportu
alkoholu
ewentualnej dopłaty do jedynki

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

*zameldowanie w pokojach komfort:
2150 PLN



RELAKSMISJA OPEN 
Relaksmisja Open to turniej tenisowy, który organizujemy corocznie dla naszych
przyjaciół, którzy podróżują z nami po całym świecie. Współorganizatorem imprezy
jest świetnie Wam znany, zaprzyjaźniony Klub Sportowy Grzegórzecki i Fame Sport
Club. Zawody połączone są z imprezami integracyjnymi - na leżaczkach rozmawiamy
o tenisie, wspominamy nasze wyjazdy i oglądamy wspólnie mecze gwiazd. Turniej
odbywa się co roku gdzie indziej - w 2022 graliśmy w Hotelu Jawor, tym razem
odwiedzamy Angie Kerber Tennis Center. Kategorie dobierzemy w zależności od
ilości uczestników. W planie turnieje: Open Kobiet, Open Mężczyzn oraz
Debel/Mikst. Jak zawsze do wygrania będzie wiele wspaniałych nagród!


