SARDYNIA

2-9 MAJA

GRAMY

ZWIEDZAMY

PLAŻUJEMY

CO

W

PROGRAMIE?

SARDYNIA TO BAJKOWE PLAŻE, UROCZE
MIASTECZKA I DZIKI INTERIOR

relaks na rajskich plażach
wycieczka do Cala Gonone
zwiedzanie Cagliari
codzienne treningi tenisa

HOTEL

TIRRENO RESORT 4****

Hotel znajduje się przy plaży
Cala Liberotto przy zatoce Orosei
na wschodzie wyspy. Mamy tu do
dyspozycji 4 korty, basen ze
zjeżdżalniami i 2 doskonałe
restauracje. Zamieszkamy w pokojach
"classic bungalow room", które oprócz
wygodnych łóżek mają duży taras lub
ogródek, tv, klimę i ekspres do kawy
PRZELOTY

RYANAIR

2 maja:
Krakow - Cagliari 17.40 - 20.05
9 maja:
Cagliari - Kraków 14.50 - 17.15
CENA:

4800

PLN

CENA ZAWIERA

7 noclegów w pokojach 2-os
śniadania i kolacje
transfery lotnisko - hotel - lotnisko
8h treningu tenisa/6 dni/grupa 3os
ubezpieczenie
opiekę pilota
CENA NIE ZAWIERA

lotu (koszt 400-700 pln)
zwiedzania
pozostałych posiłków i napojów

DOPŁATA DO JEDYNKI: 800 PLN

TRENINGI

TENISA

-

SARDYNIA

Szkolenie przewidujemy na każdym
poziomie zaawansowania - od
początkujących amatorów po
zawodników.
Codzienne PORANNE treningi
(1,5h) w grupach 2-3 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)
WIECZOREM video-analiza gry,
naszej i zawodowców!
NA KONIEC WYJAZDU turniej
singlowy, deblowy/mixt dla
dorosłych i dzieci
Grać będziemy przy hotelu – tu
mamy 3 korty z nawierzchnią
dywanową do dyspozycji przez
cały pobyt

Trenerami będą dwaj Mateusze:
Stawowiak i Kulczycki . Ten
pierwszy trenował uczestników
naszych obozów tenisowych na
Majorce i w Austrii. Wygrał
Relaksmisja Tennis League w 2018
roku, a w 8 edycjach zajmował 2
miejsce, podzieli się więc
doświadczeniem. Tym słodkim i
gorzkim :) Drugi Mateusz był z
nami wielokrotnie na AO i na
azjatyckich szlemach - w
Szanghaju i Singapurze. Obaj nie
tylko udoskonalą Waszą technikę
gry, ale podpowiedzą jak
opanować stres i skoncentrować
się na grze na punkty

