
Relaksmisyjny obóz tenisowy na Majorce, 30 kwietnia – 7 maja 2020 

 
Program 

Dzień 1 
Spotkanie na lotnisku w Balicach, bezpośredni przelot prosto na Majorkę - do Palma de Mallorca 
 

Nasz przelot: Kraków – Palma 17.15 – 20.05     
   

  Po przylocie transfer do hotelu 
 Powitalna kolacja 

 
Dzień 2 

  Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach 
  Po lunchu wizyta w Akademii Rafy Nadala oraz w Rafa Nadal Experience - zobaczycie puchary Rafy i 

zagracie na symulatorach sportowych 
 Wieczorna gra na kortach z nawierzchnią HARD w Akademii Rafy Nadala – 2 godz. 
  Wieczór integracyjny w hotelu 

 
Dzień 3 

  Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach 
 Dzień wolny, a dla chętnych wyprawa na plażę i na leżaki do beach baru 

 
Dzień 4 

 Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach 
 Wycieczka do Palmy, zobaczymy kościoły i katedrę, plaza major i przystań żaglówek  

 
Dzień 5 

  Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach 
 Dzień wolny, wieczór z zachodem słońca na klifach 

 
Dzień 6 

  Poranny trening tenisa, 2 godz na kortach 
  Dla chętnych wycieczka na najpiękniejszy punkt widokowy Es Colomer lub na kajaki i skoki ze skał 

(dodatkowo płatne, 4 godziny) 
 
Dzień 7 

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

 
Dzień 8 

 Poranek do własnej dyspozycji, relaks, zakupy, ostatnie promienie słońca 
  Transfer na lotnisko 

 Nasz przelot: Palma - Kraków Balice 20.40 – 23.30 



     
 
 
 

Zakwaterowanie: 

 
 
Viva Eden Lago Hotel 4*** https://www.hotelsviva.com/es-es/viva-eden-lago/    

Zamieszkamy w eleganckim hotelu z basenem, restauracjami, siłownią i kortami. W cenie mamy jedzenie w 
formie all inclusive. Pokoje (estudio premium) są duże i jasne, mają balkony z nieziemskim widokiem i wygodne 
wielkie łóżka. Rodziny 2+1 zamieszkają w estudio premium z dodatkowym łóżkiem, a 2+2 w apartamento 
premium. Do kortów będziemy spacerować (minuta w słońcu), a do wszystkich atrakcji wyspy będziemy mieć rzut 
beretem. 
 
 
Cena*: 
Osoba dorosła (pod warunkiem współdzielenie pokoju z inną osobą) –  5100zł(estudio), 5300zł (apartamento) 
Rodzina 4 os. grające (dzieci do 12 roku życia) – 17600zł 
Rodzina 2 os. dorosłe grające  + 1 dziecko grające (dziecko do 12 roku życia) – 13800zł 
1 os. dorosła + 1 dziecko (dzieci do 12 roku życia) – 9600zł(estudio), 10000zł(apartamento) 
Osoby niegrające wyceniamy indywidualnie, prosimy o kontakt 
 
W cenie  

✅ zakwaterowanie w hotelu Viva Eden Lago (7 noclegów) 

✅ wyżywienie all inclusive  

✅ codzienne (5 dni), 2-godzinne treningi (od piątku do środy, w sumie 12 godzin) na hotelowych kortach 

tenisowych (4 korty do naszej dyspozycji) pod okiem trenerów z Polski i Hiszpanii (język angielski) 

✅ turniej tenisowy z nagrodami (4 godziny – ostatni dzień) 

✅ Wizyta w Akademii Rafy Nadala oraz w Rafa Nadal Experience  wraz ze zwiedzaniem, treningiem i grą 

✅ rakiety tenisowe Head/Wilson do dowolnego testowania podczas całego wyjazdu 

✅ transfery lotnisko - hotel – lotnisko 

✅ Pożegnalny grill 

✅ opieka polskiego pilota 

✅ pamiątkowa koszulka 

✅ ubezpieczenie 

 
 
*Cena nie obejmuje: 
– Przelotu z Polski na Majorkę (bezpośrednie loty z Warszawy i Krakowa 400-800 zł od osoby z bagażem) 
– Wycieczki na kajaki (50€) do Palmy (30€) i innych dodatkowych atrakcji niewymienionych powyżej 
 
 

Więcej informacji pod telefonem 535 735 257 oraz tenis@relakmisja.com 

https://www.hotelsviva.com/es-es/viva-eden-lago/

