Obóz tenisowy w Austrii
15-22 sierpnia 2020
Zapraszamy Was do uroczej miejscowości położonej w sercu austriackich Alp,
Radstadt. Przez okrągły tydzień będziemy tu nie tylko grać w tenisa pod okiem
profesjonalistów, ale i korzystać z uroków okolicy. Marzyliście o gorących termach
z widokiem na skalne szczyty? A może o szaleńczym zjeździe górskimi rowerami
po narciarskich trasach? Kto z Was nie chciał dotknąć śniegu w środku lata? Jakże
przyjemnie będzie spełnić te marzenia po tak trudnym czasie jaki zaserwował nam
COVID?
Do Radstadt jeździmy od lat – zarówno w zimie jak i w lecie. Atrakcji, pięknych
widoków czy doskonałych restauracji tu nie brakuje. Miasteczko znajduje się 80
km od Salzburga, z Krakowa dostaniecie się tu samochodem w 8 godzin. A w razie
problemów ze zdrowiem w Austrii będziecie bezpieczni – przypada tu najwięcej
respiratorów na kilometr kwadratowy  To wszystko sprawia, że właśnie to
miejsce wybraliśmy na nasz pierwszy europejski wyjazd tenisowy „z dojazdem
własnym”. Zapraszamy!

Program:
Dzień 1
Przejazd z Polski do Austrii. Powitanie w Radstadt.
Wieczór integracyjny.
Dzień 2
Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach.
Po lunchu spacer i zwiedzanie miasteczka.
Opcjonalna wycieczka górska lub rowerowa w
Zauchensee
Dzień 3
Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach
Dzień wolny, a dla chętnych wycieczka na Dachstein
Alternatywna wycieczka górska lub rowerowa w
Obertauern
Dzień 4
Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach
Regeneracja w Parku Wodnym Termy Amade
Wieczór integracyjny.
Dzień 5
Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach
Dzień wolny, a dla chętnych gokarty górskie w
Hochwurzen.
Po południu trekking na wzgórze Burgerbergalm, gdzie o
zachodzie słońca czekać będzie na nas kolacja i piwo
Dzień 6
Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach
Dzień wolny, a dla chętnych wycieczka do Hallstatt
Wieczór integracyjny.
Dzień 7
Poranek relaksu
Popołudniowy turniej i rozdanie nagród
Pożegnalny grill
Dzień 8
Poranek relaksu, powrót do Polski

Zakwaterowanie:
Dom wypoczynkowy Kleinkaswurm http://www.kleinkaswurm.com/

Zamieszkamy w sprawdzonym przez nas domu wypoczynkowym w stylu alpejskiego
schroniska z pięknym widokiem na cały region. Ogromną zaletą tego miejsca jest taras
widokowy oraz spora przestrzeń na wspólne wieczory integracyjne. Dostęp do kuchni
pozwoli nam na wspólne gotowanie. Pokoje są duże i jasne, ze świetnym widokiem i mają
wygodne łóżka.
Cena:
Osoba dorosła grająca(pod warunkiem współdzielenie pokoju z inną osobą) – 2600 zł
Osoba dorosła niegrająca(pod warunkiem współdzielenie pokoju z inną osobą) – 2300 zł
Dziecko grające – 2100 zł
Dziecko niegrające – 1800 zł
Pobyt ze śniadaniem w pensjonacie Alpina KLIKNIJ LINK DO STRONY HOTELU za dopłatą
800 w pokoju 1os. , 700zł w pokoju 3-os. i 800zł/os w pokoju 2-os.
W cenie
✅ zakwaterowanie Domu Wypoczynkowym Kleinkaswurm (7 nocy)
✅ codzienne (5 dni), 2-godzinne treningi (od niedzieli do czwartku, w sumie 10 godzin) na
miejskich kortach tenisowych (4 korty do naszej dyspozycji) pod okiem trenerów z Polski i
Austrii (język angielski)
✅ wejściówka na termy oraz kolacja na punkcie widokowym Burgerbergalm
✅ turniej tenisowy z nagrodami (4 godziny – ostatni dzień)
✅ rakiety tenisowe Head/Wilson do dowolnego testowania podczas całego wyjazdu
✅ opieka polskiego pilota
✅ pamiątkowa koszulka
✅ ubezpieczenie
Cena nie obejmuje:
– Przejazdu z Polski do Austrii
– Jedzenia
– Wycieczek i innych dodatkowych atrakcji niewymienionych powyżej
Więcej informacji pod telefonem 535 735 257 oraz tenis@relakmisja.com

