
Spontaniczny wypad
za miasto dla

młodzieży

TENIS / INTEGRACJA / PARK WODNY 

HOTEL CYPRUS  -  KSIĄŻENICE
11-14.11.2021



Weekend pełen
atrakcji
Już niedługo, młodzież będzie miała niesamowitą okazję na
wspólnie spędzony weekend w doborowym towarzystwie
oraz z naszą niezastąpioną Kadrą AB active. Sport, integracja
oraz super aktywności wypełnią ich weekend, który zostanie
w ich pamięci na długo. 



Dla kogo?
dla spragnionych integracji z kadrą AB
dla chcących wyrwać się z domu
dla młodzieży szukającej pomysłu na długi weekend
dla chętnych wrażeń w Tropical Suntago
dla lubiących tenis, bilard, piłkarzyki, gry planszowe
dla stęsknionych za rówieśnikami i wspólnymi
pogaduchami



HOTEL
CYPRUS

wysoki standard hotelu
pokoje 1 i 2-osobowe
blisko od Warszawy
świetne jedzenie
atrakcje w hotelu - bilard, piłkarzyki i mini golf
sala animacyjno-dyskotekowa tylko dla naszej grupy
nowoczesne wnętrza



Dla Waszej wygody, każdy pokój posiada: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, telewizor i możliwość odbioru
programów radiowych oraz bezpłatny internet Wi-Fi.

Zakwaterowanie



Restauracja "Cyprus" to miejsce, gdzie dania przygotowywane są ze szczególną starannością – posiłek musi kusić
nie tylko smakiem, ale także wyglądem i wysoką jakością wykorzystanych składników. W karcie menu każdy

znajdzie coś dla siebie.

Restauracja



Korty oferują 2 kryte korty tenisowe z nowoczesną nawierzchnią Tennis Force (jedyną na Mazowszu).
Na tych kortach swoje treningi miała sama Agnieszka Radwańska. Korty są zlokalizowane 140m od naszego hotelu. 

Zajęcia tenisa poprowadzi nasz trener AB active - Sebastian. Zajęcia będą odbywać się w małych grupach, 2 godziny w piątek i sobotę. 

Tenis



JAMANGO - jedyna w swoim rodzaju wodna dżungla pełna atrakcji i niespodzianek na światowym poziomie! Jamango ma aż 32
tematyczne zjeżdżalnie. Daj się porwać nurtowi dzikiej rzeki lub surfuj na falach. To jest jedyny Park Wodny w Polsce, który

oferuje świetną zabawę w samym centrum tropików. 

Park wodny Suntago



SebastianMalina Nadia

Feel the Vibe
Challenge Night

AB
Tennis Championship



Program sportowy

Wieczór Filmowy z debatą
Challange NIGHT z Maliną
Teatr Emocji z Nadią
Luz, Blues i Spontan
Ognisko z kiełbaskami, rozmowami,
śpiewem i tańcem

Program animacyjny

Korty Tenisowe – AB turniej
Championship dla chętnych. 
Park wodnych basenów “SUNTAGO”
“Feel the Vibe” - Disco, Chillout, Body
Motion, Creative Collective
Choreograph.



Szczegółowe
informacje
Termin: 11-14.11.2021 

Dojazd własny, przyjazd od godz. 11.00, pobyt
zaczyna się obiadem godz. 14.00.     
        
Zakończenie 14.11.2021 niedziela, odbiór po
śniadaniu do godz. 11.00



CENA 
899 PLN/OS. 

3 noclegi z pełnym wyżywieniem w hotelu
Cyprus***
Program sportowo animacyjny – tenis, taniec,
teatr emocji, debaty i integracja przy ognisku
Wejście do Parku Suntago
Luźne rozmowy w rytmie chillout, bilard,
piłkarzyki, wieczór filmowy z dyskusją w tle
Opieka najlepszej kadry AB na co dzień
pracującej z młodzieżą
Ubezpieczenie NNW
Podatek Vat

CENA ZAWIERA KONTAKT

ANTONI SZEPCZYŃSKI
ANTEK@ABACTIVE.PL

533 933 486


