
 
 

OBÓZ TENISOWY MAJORKA 
23-30 WRZESIEŃ 2018 

 
 

Program 
 
23 września, niedziela 

Spotkanie na lotnisku w Balicach / Modlinie, bezpośredni przelot prosto na Majorkę - do stolicy wyspy, Palma de Mallorca 
 
Proponowane przeloty: 
✈ Kraków Balice - Palma 9.55 - 12.45 
✈Warszawa Modlin - Palma 20.10 - 23.20 
 

Po przylocie transfer do hotelu 
Powitalny koktajl (Sangrija) i kolacja  

 
24 września, poniedziałek 

Poranna rozgrzewka tenisowa, podział na grupy, stretching 
Po lunchu spacer do centrum Costa d’en Blanes, lokalne atrakcje to gratka dla dzieci - Marineland z delfinami oraz Jungle 

Park z tyrolkami. 
Wieczór integracyjny w porcie 

 
25 września, wtorek 

Poranny trening, stretching i plaża 



Wycieczka do Palmy, zobaczymy stare miasto z Plaza Mayor i katedrą Le Seu, zamek Bellver i przystań żaglówek w uroczej 
zatoce Palma 
 
26 września, środa 

Wizyta w Akademii Rafy Nadala oraz w Rafa Nadal Experience - zobaczycie puchary Rafy i zagracie na symulatorach 
sportowych 

Popołudniowy trening i stretching 
 
27 września, czwartek 

Poranny trening, stretching i plaża 
Popołudniowe zawody w Paddle Tenis - szybko rozwijającej się nowe dyscyplinie teniso-podobnej 

 
28 września, piątek  

Podany trening, stretching i plaża 
Dla chętnych wycieczka na kajaki i skoki ze skał (dodatkowo płatne, 4 godziny) 

 
29 września, sobota 

Poranek relaksu, przygotowanie do turnieju 
Popołudniowy turniej 
Pożegnalny grill i rozdanie nagród  

 
30 września, niedziela 

Poranek do własnej dyspozycji, relaks, zakupy, ostatnie promienie słońca 
Transfer na lotnisko, proponowane loty to: 

 
✈Palma - Kraków Balice 6.35-9.30 
✈Palma - Warszawa Modlin 16.35-19.45 
 
Zakwaterowanie: 
Hotel 3*** Ola Tomir [https://www.olahotels.co.uk/en/tomir];  
Hotel położony jest 5 minut spacerem od plaży Costa d’en Blanes i 10 minut od przystani Punta Portals. Do naszej dyspozycji 
będą jasne i przestronne apartamenty typu Suite (2-3 osoby) i Junior Suite (4-5 osób) z balkonem, aneksem kuchennym oraz 
częścią dzienną z telewizorem, internetem, sejfem. Na terenie hotelu znajduje się wielki basen i restauracja, która zaprasza na 
potrawy kuchni międzynarodowej do wyboru z karty. Na korty, na których codziennie będziemy trenować dostaniemy się 
spacerem w 10 minut. 

 



 

 
 
Cena  4900 zł osoba dorosła, 1500 zł dziecko poniżej 12 roku życia (max 3 dzieci) dzielące pokój z rodzicami 
 
W cenie : 
 zakwaterowanie w hotelu Ola Tomir (7 noclegów) 

codzienne przepyszne śniadania  
powitalna kolacja i pożegnalny grill 
codzienne, 2-godzinne treningi (od poniedziałku do piątku, w sumie 10 godzin) w klubie Sporting Club Portals pod okiem    

trenerów z Polski i Hiszpanii (język angielski) 
turniej tenisowy z nagrodami (4 godziny - sobota) 
codzienny godzinny stretching  
rakiety tenisowe Head oraz Wilson do dowolnego testowania podczas całego wyjazdu 
wizyta w Akademii Rafy Nadala oraz w Rafa Nadal Experience  
transfery lotnisko - hotel - lotnisko 
opieka polskiego pilota 
Pamiątkowa koszulka 
ubezpieczenie 

 
Cena nie obejmuje: 

Przelotu z Polski na Majorkę (bezpośrednie loty z Warszawy i Krakowa 500-800 zł od osoby z bagażem  
Wyżywienia (przeznaczcie około 20€ dziennie) 
Wycieczki na kajaki (50€) 


