
OFERTA LATO 2022

GOLF & TENNIS
CAMPS



Golf & Tennis Camps to idealny sposób na podniesienie umiejętności 

w dwóch sportach jednocześnie lub rozpoczęcie nauki tych dyscyplin.

Zapraszamy Państwa do aktywnego spędzenia urlopu w sercu Warmii

i Mazur wśród malowniczych lasów i pięknych jezior. Prestiżowa lokalizacja,

przepiękna warmińska sceneria oraz sportowa infrastruktura na najwyższym

poziomie gwarantują udany, aktywny wypoczynek. Dzięki połączeniu

profesjonalnej wiedzy i doświadczenia kadry trenerskiej House of Tennis

oraz Mazury Golf&Country Club oferujemy Państwu kompleksowy program

treningowy, który zadowoli najbardziej wymagających fanów sportu.

Od poniedziałku do piątku codziennie rozpoczniemy tenisowym treningiem

w House of Tennis, po obiedzie natomiast udamy się na green doskonalić

umiejętności w ramach akademii golfa. Nie zabraknie również wspólnych

aktywności integracyjnych. Obóz dedykowany jest osobom dorosłym.

 

 

SPORTOWE  OBOZY  KLASY  PREMIUM



O  HOUSE  OF  TENN IS

House of Tennis to nowoczesny ośrodek

tenisowy położony w Bartągu k.Olsztyna. Oferuje

cztery kryte korty tenisowe z profesjonalną

nawierzchnią hard court certyfikowaną

 przez ITF. Latem otwierane boki hal oraz system

nadmuchów zapewniają cyrkulację powietrza 

i komfortowe warunki do gry. Ośrodek House

of Tennis to nie tylko piękne korty tenisowe, 

ale także w pełni wyposażona sala do treningu

funkcjonalnego, kawiarnia oraz komfortowe

szatanie z prysznicami.

O  MG&CC

Mazury Golf & Country Club to ośrodek golfowy

zlokalizowany w Naterkach ok. 10 minut

od Olsztyna. Pole klasy mistrzowskiej (par 72).

Różnorodność ukształtowania terenu pola

MG&CC oraz jego nietuzinkowa lokalizacja

sprawiają, iż jest ono niezwykle interesujące

dla graczy - zarówno tych bardziej

doświadczonych, jak i początkujących. Dzięki

licznym naturalnym i sztucznym przeszkodom

pole golfowe w Naterkach należy

do najciekawszych lokalizacji w Polsce.



PROGRAM
SPORTOWY

AKADEMIA TENISA:  codziennie 1,5- godzinne treningi grupowe 

AKADEMIA GOLFA: codziennie 2- godzinne treningi grupowe

Od poniedziałku do piątku :

W zależności od poziomu sportowego uczestników możliwe

dodatkowe tenisowe sesje sparingowe, mini turniej golfowy.



Hotel Mazury Golf & Country Club, ul. Golfowa 20a, Naterki

Zakwaterowanie w  pokojach 2-osobowych o wysokim standardzie 

z  balkonem lub tarasem widokowym.

Każdy z pokoi wyposażony jest w: klimatyzację, łazienkę z kabiną

prysznicową, telewizor 32" z dostępem do kanałów satelitarnych,

zestaw do parzenia herbaty, bezpłatny zestaw kosmetyków, 

 antyalergiczną pościel, biurko do pracy i telefon. Goście obiektu mogą

korzystać z bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu

oraz parkingu samochodowego. 

ZAKWATEROWANIE



WYŻYWIENIE

Śniadanie w postaci bufetu szwedzkiego

Obiady

Kolacje

Posiłki serwowane w restauracji hotelowej MG&CC:

Dodatkowo grill powitalny i impreza na zakończenie obozu.

Restauracja hotelowa swoją ofertę kulinarną opiera na produktach

naturalnych, lokalnych i sezonowych.

TRANSPORT

Zapewniamy codzienny

transport pomiędzy polem

golfowym, a klubem tenisowym

(ok 6km).



TERMINY OBOZÓW

07 - 13.08.2022

Przyjazd: niedziela od godziny 16.00

Wyjazd: sobota do godziny 12.00

Sesje treningowe: poniedziałek-piątek

KONTAKT

Koordynator oferty: Anna Fiedorowicz

Tel. +48 882 341 955

e-mail: anna.fiedorowicz@mazurygolf.pl

CENA

Zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym

Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja

Akademia golfa - 2h/ dziennie

Akademia tenisa - 1,5h/ dziennie

Codzienny transport pomiędzy polem golfowym, a klubem

tenisowym 

2699 zł/ osobę

Cena obejmuje:

mailto:anna.fiedorowicz@mazurygolf.pl

