
Obóz PRO CAMP Tenis Travel w 
Mrągowie 

Długość turnusu: 11 dni na miejscu 

Wiek: 12 - 18 lat 

Terminy : 15 lipca  - 25 lipca 2022 

 

 

 

Jakich efektów możesz spodziewać się po udziale w PRO Camp Tenis Travel ? 
 
Nagrasz się w tenisa do woli, całą energię   wykorzystasz na korcie, a nie na innych zajęciach 

Osiągniesz ogromne postępy w swojej grze 

Poznasz pasjonatów tenisa takich jak Ty – z całej Polski, a nawet ze świata, z którymi wymienisz się doświadczeniami 

Poprawisz technikę uderzeń oraz taktykę gry 

Zwiększysz wytrzymałość 

Zaczniesz wygrywać ! Spotkajmy się na korcie ! 
 

Jak to możliwe? Zagwarantuje Ci to pakiet TENIS ALL Inclusive, a w nim: 

 elitarne, 5- osobowe grupy tenisowe 

 profesjonalni trenerzy: najlepsi z najlepszych 

 dużo rywalizacji, udział w profesjonalnym turnieju 
singlowym z wartościowymi nagrodami  

 udział w wieczornym turnieju deblowym przy 
sztucznym oświetleniu 

 sparingi do woli, single, deble – ile dacie radę, także 

przy sztucznym oświetleniu 

 4 godziny treningu tenisa z trenerem codziennie  

 tenis bez ograniczeń – dodatkowy kort do dyspozycji 

 tenisowy kierownik – profesjonalny zawodnik tenisa, 
który doskonale zrozumie Wasze potrzeby 

 tenis ma zawsze pierwszeństwo przed innymi 
zajęciami 

 wszystko inne to czysty relaks i regeneracja przed 
kolejnym treningiem 

 
Lokalizacja 
Mrągowo leży w sercu województwa warmińsko-mazurskiego pomiędzy jeziorami Czos. Jest stolicą Pojezierza 
Mrągowskiego. Od lat bardzo mocno kojarzonym z dzikim zachodem. W końcu tu odbywa się świetnie znany Piknik 
Country, w trakcie którego łatwiej spotkać kowboja, niż żeglarza. 
 

Ośrodek 
Mrągowo Activ położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Mrągowo Resort & SPA oraz jeziora Czos 
z prywatną plażą. Położony jest w samym środku niezwykle malowniczego regionu, jakim są Mazury. Obiekt posiada  
7 pełnowymiarowych kortów odkrytych o nawierzchni ceglanej, 2 ogrzewane i oświetlone korty kryte o nawierzchni 
„sztuczna trawa, wypełniona piaskiem kwarcowym”, dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie: ze sztuczną 
nawierzchnią, 18-sto dołkowe pole do mini golfa, nowoczesną siłownię plenerową,  – basen rekreacyjny z masażami 
wodnymi i zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci, basen pływacki, całoroczne jacuzzi zewnętrzne, stół do tenisa stołowego, 

siłownia Technogym oraz  sala fitness.  Mrągowo Activ to również prywatna plaża i pomost pod okiem ratownika – a 

tam czekają już na naszych obozowiczów kolejne atrakcje.  W bliskiej odległości znajduje się,  amfiteatr-  kulturalna 
stolica Mazur oraz ekomarina z urządzeniami służącymi do zabawy oraz boiska do gier zespołowych. 

Do dyspozycji Uczestników PRO Campu są  pokoje 4 osobowe z łazienkami,  wyposażone w tv, bezprzewodowy 

dostęp do Internetu, klimatyzację, balkon. Codziennie serwowane będą trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek.  



Tenis 
 
PRO Camp Tenis Travel to tenis w najlepszym wydaniu. Gwarantuje to pakiet Tenis ALL Inclusive, a w nim: 
 

 Szkolenie tenisa:  
 4 godziny treningu dziennie z profesjonalnym trenerem w grupach max 5 osobowych 

 

 Dodatkowo: 
 Sparingi bez ograniczeń 
 Możliwość korzystania z kortu ( poza treningami) bez dodatkowych opłat 
 Udział w profesjonalnym turnieju singlowym 
 Udział w wieczornym turnieju przy sztucznym oświetleniu. 

 

 Trening ogólnorozwojowy 
 Szybkość, zwinność, wytrzymałość – bez tych elementów nie możemy marzyć o odnoszeniu 

sukcesów na korcie. Poranny rozruch, biegi na wytrzymałość po okolicznych lasach, zajęcia siłowe, 
treningi w hali – wszystko do dla chętnych, którym starczy sił po korcie. 

Program rozrywkowo-animiacyjny 
Tenis przede wszystkim, ale nie tylko. Relaks podporządkowany kolejnym treningom oraz zajęcia umilające czas. 
Regeneracja w basenie oraz nad jeziorem.  
Udział w bogatym programie rekreacyjnym. Spróbujecie swoich sił w innych dyscyplinach sportowych, takich jak: 
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, frisbee ultimate, a nawet minigolf. Bez ograniczeń będziecie 
również mogli korzystać z bogatej oferty ośrodka. Dodatkową atrakcją jest Kraina Gier, w której podczas gry na 
konsoli Play Station każdy będzie mógł wcielić się w postać swojego tenisowego idola.  

Cena:  3160 zł / 11 dniowy turnusu obejmuje : 

Zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie 4 x dziennie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), pakiet TENIS ALL 
Inclusive, opiekę  kadry pedagogicznej, szkolenie tenisowe 4 godziny dziennie w grupach maksymalnie 5-osobowych, 
korzystanie z kortów tenisowych bez ograniczeń, zajęcia ogólnorozwojowe, realizację bogatego programu sportowo 
– rekreacyjnego oraz rozrywkowego, udział w turniejach, korzystanie z wszelkich dostępnych atrakcji ośrodka, 
opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, VAT, koszulka pamiątkowa, nagrody za turnieje i konkursy.  Zapewniamy 
sprzęt sportowy (także rakiety tenisowe dla uczestników),  rekreacyjny oraz bezpłatny dostęp do wody pitnej na 
korcie jak i poza nim. 

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

 
Dojazd: 
Proponujemy Państwu dwie opcje dojazdu: 
-Dojazd na obóz we własnym zakresie. 
-Dojazd z opiekunem (za dodatkową opłatą) organizowany przez Biuro,  
z największych miast w całej Polsce! 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy! 

Tenis Travel – Biuro Turystyki Tenisowej 
Ul. Nowodworska 27a/509, Warszawa 

690 004 111 
info@obozytenisowe.pl 
www.obozytenisowe.pl 


