
Majówka 29.04-03.05.2022   Boże Ciało 15-19.06.2022

OBÓZ
TENISOWY 

Hotel Wieniawa spa & wellness 

Wakacje 23 – 30.07.2022 i 30.07 – 06.08.2022
 

DLA RODZIN
 Z DZIEĆMI 



Wyjazd dedykowany
dla rodziców z dziećmi

dla amatorów aktywnego wypoczynku

dla rokujących gwiazd tenisa, squasha, golfa

dla miłośników basenu i SPA&Wellness

dla rowerzystów szukających pięknych tras

dla osób, które doceniają bliskość morza

dla ceniących sobie wieczorne przesiadywanie przy

ognisku i zabawie

 



HOTEL WIENIAWA 
SPA & WELLNES

Usytuowany na terenie parku zieleni 

z uroczym stawem. Dla Gości czeka 31 przytulnych

pokoi, z których 16 znajduje się w XIX wiecznym

pałacu, kolejne 15 w nowo wybudowanym Dworku,

w którym mieści się basen i strefa SPA&Wellness. 

W Wieniawie Goście poczują magię miejsca i czasu,

a my dołożymy wszelkich starań, aby ich pobyt stał

się wyjątkowy i niezapomniany. 

Bogate zaplecze do aktywnego spędzania wolnego

czasu wypełni radością, wzmocni fizycznie i

psychicznie, nawet najbardziej wymagających Gości.



Oferujemy wypoczynek w urokliwym zakątku Kaszub -
blisko lasu i Puszczy, z bardzo dużym ogrodem, boiskami,

kortami tenisowymi, basenem i strefą spa. 
Tu wreszcie wypoczniesz!

 

Piękny hotel na Kaszubach -
wszędzie blisko!

 



Elegancja i wygoda
 

POKOJE





Duży wybór zabiegów pielęgnacyjnych przeznaczonych dla ciała i urody,
zapewni niesamowity relaks i pomoże chociaż na moment zapomnieć o

codziennych problemach i stresach. 
 
 
 

SPA & WELLNESS





DO DYSPOZYCJI GOŚCI JEST JEDEN KORT CAŁOROCZNY, który jest
ogrzewany i oświetlany ORAZ DWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

 
 
 

KORTY TENISOWE





ZAJĘCIA PROWADZONE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, BĘDĄ ŚWIETNYM
UZUPEŁNIENIEM DLA TENISISTÓW I DODATKIEM DLA RESZTY

UCZESTNIKÓW

YOGA - ASZTANGA 





IDEALNE MIEJSCE DO NAUKI ORAZ DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI GRY W
SQUASHA

SQUASH





NA TERENIE OŚRODKA ZNAJDUJE SIĘ POLE DO MINI GOLFA JAK I
SYMULATOR GRY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

GOLF I MINI GOLF





DOSKONAŁE MIEJSCE NA RELAKS ZARÓWNO DLA DZIECI JAK I DLA
DOROSŁYCH

BASEN I SAUNA





PROGRAM DLA DOROSŁYCH

Tenis Ziemny 
grupy do 4 osób, treningi 2 razy dziennie 
(1,5h + 1h) + sparingi

Golf
gra na symulatorze w hotelu, 2 godzinne
spotkanie z instruktorem, potem na
zapytanie

Yoga - Asztanga
zajęcia dla kobiet i mężczyzn - to dynamiczna odmiana jogi, siłowa i energetyczna

Squash
dostępny na terenie hotelu, gry według
zapisów

Rajdy rowerowe
fakultatywne rajdy w sąsiadujących
lasach



PROGRAM DLA DZIECI

Tenis Ziemny 
(grupy 4-6 osób) – profesjonalni
instruktorzy realizujący program tenis
“10”

Mix sportów
piłka nożna, koszykówka, siatkówka
plażowa, trickboard

Surwiwal
gry terenowe, budowanie bazy,
zakładanie obozu, maskowanie i nauka
przetrwania w trudnych warunkach,
podchody, strzelanie z wiatrówki, broni
pneumatycznej, łuku

Basen
nauka pływania, nurkowanie 

Taniec - alternatywnie
w razie niepogody, zajęcia taneczne i zabawy przy muzyce 



CENNIK
MAJÓWKA I BOŻE CIAŁO

DOROŚLI
osoba dorosła – 1999 pln
osoba dorosła bez tenisa – 1599 pln

DZIECI przy dwóch osobach
pełnopłatnych
5 lat – 13,99 lat – 1699 pln
3 lata - 4,99 lat – 799 pln
do 2,99 lat – gratis

DZIECI BEZ ZNIŻKI w pokoju z
1 rodzicem lub 2 dzieci bez
rodziców w pokoju
3 lata - 13,99 lat – 1850 pln

DOPŁATY
do pokoju single 399 pln/pobyt
do apartamentu suite I z tarasem 499
pln/pobyt



DZIECI przy dwóch osobach
pełnopłatnych
5 lat – 13,99 lat – 2799 pln
3 lata - 4,99 lat – 1499 pln
do 2,99 lat – gratis

DZIECI BEZ ZNIŻKI w pokoju z
1 rodzicem lub 2 dzieci bez
rodziców w pokoju
5 lat - 13,99 lat – 3099 pln

DOPŁATY
do pokoju single 699 pln/pobyt
do apartamentu suite I z tarasem 899
pln/pobyt

DOROŚLI
osoba dorosła – 3299 pln
osoba dorosła bez tenisa – 2799 pln

CENNIK
WAKACJE



Oferujemy doświadczoną

i zawsze uśmiechniętą

kadrę instruktorów  

Dbamy o zgodny

teamwork 

Dążymy do wspólnego

osiągania sukcesów

DLACZEGO JESTEŚMY NAJLEPSI



abactive.pl

ZOBACZ OFERTĘ NA STRONIE 

ADRES MAILOWY

TELEFON

REZERWACJA I KONTAKT 

kasia@abactive.pl

+48 608 400 980

Kasia Gradowska

AB active - organizator aktywnego wypoczynku

https://www.facebook.com/search/top?q=ab%20active%20-%20organizator%20aktywnego%20wypoczynku
https://www.instagram.com/abactive.pl/
https://abactive.pl/wyjazdy/boze-cialo-wieniawa/

