Tenisowa Czerwcówka na Mazurach – Stare Jabłonki
Długość turnusu: 4 dni na miejscu
Wiek: osoby dorosłe i rodziny z dziećmi
Termin: 31 maj – 3 czerwiec 2018

Lokalizacja
Stare Jabłonki to malownicza miejscowość położona w zachodniej części Mazur. Otaczające ją lasy
sosnowe oraz dostęp do krystalicznie czystego jeziora Szeląg Mały sprawiają, że Stare Jabłonki są
idealnym miejscem na odpoczynek od codziennego miejskiego zgiełku i hałasu.
Hotel
Anders**** Resort & Spa zaliczany jest do grona najlepszych hoteli klasy wyższej w Polsce
stwarzających swoim gościom doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku. Hotel położony jest na
bezpośrednio nad jeziorem Szeląg z dostępem do plaży. Do dyspozycji gości pokoje 1, 2, 3-osobowe o
wysokim standardzie z łazienkami. Wszystkie wyposażone są w TV i telefon. Serwowane będą 2 posiłki
dziennie: śniadanie i obiadokolacja w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego oraz obiadokolacja w
eleganckiej Restauracji Pałacowej.
Hotel dysponuje bardzo bogatym kompleksem sportowo – rekreacyjnym (korty tenisowe, boiska do
siatkówki plażowej, squash, siłownia, wypożyczalnia sprzętu wodnego, wypożyczalnia rowerów oraz
Małpi Gaj – plac zabaw dla dzieci, park linowy AndersLand), a także nowoczesnym centrum SPA
(basen, jacuzzi oraz Świat Mazurskich Saun) oraz kręgielnia, stoły bilardowe, a także drink bar i klub
nocny Sofa.
Szkolenie tenisowe
Na wszystkich wyjazdach organizowanych przez Biuro Turystyki Tenisowej - Tenis Travel szczególną
uwagę przywiązujemy do szkolenia tenisowego. Do wspólnych treningów, zapraszamy każdego,
niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania. Dla każdego uczestnika wczasów przewidziane są
2 godziny treningów tenisa dziennie, w niewielkich grupach maksymalnie 4-osobowych (osoby dorosłe)
oraz 5-osobowych (dzieci). Istnieje również możliwość rezygnacji z zajęć grupowych i odbycia szkolenia
indywidualnego.
Nowoczesny i przemyślany system szkoleniowy Tenis Travel, profesjonalny dobór sprzętu i metodyki
nauczania, gwarantują szybsze postępy w grze niż w przypadku tradycyjnych, przestarzałych metod
nauczania tenisa! Szkolenie prowadzone będzie na wszystkich poziomach zaawansowania, oddzielnie
dla dzieci i dorosłych, w starannie dopasowanych grupach pod względem poziomu zaawansowania:



Szkolenie dla osób początkujących
Szkolenie dla średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych

Program animacyjny dla dorosłych
Poza treningami tenisowymi, wczasowicze będą mogli wziąć udział w licznych zajęciach sportowych i
rekreacyjnych w ciągu dnia, a także w wieczornym programie animacyjnym. Wszystkich wczasowiczów
zachęcimy do udziału w warsztatach tenisowych, prowadzonych przez trenerów Tenis Travel, a także
do aktywnego uczestnictwa w pozostałych animacjach organizowanych przez Hotel Anders, wśród nich
m.in. rejs statkiem, zajęcia jogi czy nordic walkingu. Emocjonujący wieczór hazardu Casino Night,
wspólne śpiewanie podczas wieczoru karaoke czy turniej kręgli, to tylko początek bogatego programu
animacyjnego Tenis Travel.
Program dla dzieci „Razem, ale osobno”
Ideą programu „Razem, ale osobno” jest spędzenie wspólnych rodzinnych wakacji, a przy tym dających
możliwość realizowania aktywnego programu pobytu każdemu z członków rodziny. Podczas, gdy
dziecko będzie aktywnie i miło spędzać czas z rówieśnikami, rodzice będą mieli możliwość szlifowania
formy tenisowej, a także spokojnego wypoczynku. Oczywiście program ten jest fakultatywny, a
zarazem elastyczny - w każdej chwili można wziąć dziecko pod swoją opiekę i spędzić czas w
rodzinnym gronie.
W programie proponujemy m.in.: gry i zabawy zespołowe, badmintona, tenisa stołowego, darts. W
upalne dni nie zabraknie również kąpieli w jeziorze, oczywiście pod opieką ratownika oraz gier i zabaw
organizowanych na plaży. Po aktywnie spędzonym dniu, nasi podopieczni wezmą udział w programie
wieczornym m.in.: konkursy plastyczne, zabawy integracyjne, kultowe gry planszowe.
Ceny 4-dniowego pobytu obejmują
Zakwaterowanie (3 noclegi), wyżywienie 2 x dziennie, szkolenie tenisowe w wybranym wariancie,
zajęcia Cardio Tenis, udział w warsztatach tenisowych, realizację programu animacyjnego oraz
programu „Razem, ale osobno”, udział w turniejach, korzystanie wszelkich dostępnych atrakcji hotelu
(m.in.: basenu, Świata Mazurskich Saun, boisk do siatkówki plażowej, siłowni), ubezpieczenie NNW,
VAT. Zapewniamy sprzęt sportowy (także rakiety tenisowe) i rekreacyjny.
Osoba dorosła




Pobyt z tenisem – 1198 zł
Pobyt bez tenisa - 1123 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego - + 145 zł/turnus

Dziecko (do lat 12)



do lat 3 nie korzystające ze świadczeń - bezpłatnie
Pobyt z tenisem (dziecko korzystające z dostawki) – 948 zł

Rabat stałego klienta
Rabat dla uczestników minimum jednej imprezy organizowanej przez Tenis Travel – 50 zł / osoby

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!
Tenis Travel – Biuro Turystyki Tenisowej
Ul. Rynek Sienny 2, Szczecin
91 886 93 96
biuro@obozytenisowe.pl
www.obozytenisowe.pl

