
PILOT / PRZEWODNIK

Paweł Kranc – właściciel portalu visitslovenia.pl oraz 
wspólnik biura podróży Starlight. Od blisko dziesięciu 
lat zakochany w  Słowenii. O  tym południowym kraju 
wie prawie wszystko dzięki czemu miejsca, które bę-
dziecie odwiedzać nie będą miały tajemnic.

TRENERZY
założyciele bydgoskiej Akademii Tenisa Matchball

Sebastian Chyliński –  swoja przygodę z tenisem rozpo-
czął w wieku 6 lat, od tamtej pory tenis jest nierozłączną  
częścią jego życia. Podczas pobytu w Warszawie był czę-
ścią projektu zrzeszającego 8 najlepszych zawdoników 
w kraju. Zwycięzca najbardziej prestiżowego międzyna-
rodowego turnieju w  Polsce, Pucharu Bogdana Toma-
szewskiego. Ćwierćfinalista Mistrzostw Świata kadetów 
(Avenire w  Mediolanie), sklasyfikowany na 2. miejscu 
w Europie do lat 16. W wieku 18 lat zdobył punkty ATP, 
w swojej karierze pokonał takich zawodników jak Carenio 
Busta (półfinalista US open 2017, nr 10 w rankingu ATP).

Jarosław Bienkowski – przygodę z  tenisem zaczął 
w  wieku 6 lat w  rodzinnych Mikołajkach, jako 12 la-
tek przeniósł się do Bydgoszczy aby doskonalić swoje 
umiejętności. Medalista mistrzostw Polski w wielu kate-
goriach. Uczestnik wielu międzynarodowych turniejów, 
czynny sparingpartner czołowych zawodników w  Pol-
sce. Spędził ponad rok czasu w Barcelonie, szkoląc swój 
warsztat trenerski i zawodniczy.
Obaj nasi trenerzy są certyfikowanymi trenerami PZT. 
Posiadają wychowanków, którzy świetnie radzą sobie 
na turniejach ogólnopolskich i stawiają pierwsze kroki 
na międzynarodowej arenie. Są młodzi, ambitni i dążą-
cy do perfekcji w swoich działaniach.

Noclegi zaplanowaliśmy w hotelach minimum ****.
Natomiast wszystkie transfery na terenie Słowenii re-
alizowane będą wygodnym busem. Maksymalna liczba 
uczestników to 15 osób. Istnieje też możliwość zorgani-
zowania transportu do Słowenii busem, ale przy mini-
malnej grupie 6 osób.

Pragniemy zapoznać Państwa z propozycją skorzystania z oferty dedykowanej amatorom tenisa ziemnego. Przygotowa-
liśmy plan 6-dniowego pobytu w Słowenii, dzięki któremu skorzystacie Państwo zarówno z walorów tego pięknego kra-
ju, jak również będziecie mieli okazję wraz z innymi uczestnikami trenować tenisa pod okiem doświadczonych trenerów. 
Nasz wyjazd będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszy to wypoczynek oraz sesje treningowe w przepięknych Termach 
Olimia oraz drugi – nad Adriatykiem. Natomiast na deser proponujemy popołudnie w bajecznej miejscowości Bled i ko-
lację w sercu słoweńskich Alp. W obu lokalizacjach grę w tenisa połączymy ze zwiedzaniem, rekreacją i odpoczynkiem. 
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PROGRAM IMPREZY

11 kwietnia
• godz. 08:20 – zbiórka w hali odlotów  

lotniska Chopina w Warszawie wylot do Ljubljany  
• po przylocie lunch oraz transfer do Term Olimia
• zakwaterowanie w hotelu****
• trening na kortach tenisowych / dla chętnych  

korzystanie z term
• kolacja 

12 kwietnia
• trening na kortach tenisowych
• lunch
• przejazd busem do regionu winnic 

– kolacja połączona z degustacją win
• powrót do term

13 kwietnia
• trening na kortach tenisowych
• wykwaterowanie z hotelu przejazd do Lublany / 

spacer połączony ze zwiedzaniem centrum miasta / 
lunch na Festiwalu StreetFood 

• przejazd nad morze
• zakwaterowanie w hotelu****
• kolacja

14 kwietnia
• turniej tenisowy 
• lunch
• zwiedzanie miejscowości Piran 
• przejazd do lokalnej winnicy kolacja połączona z 

degustacją wina

15 kwietnia
• po śniadaniu wykwaterowanie  

/ przejazd oraz zwiedzanie miejscowości Izola
• transfer do miejscowości Bled
• zakwaterowanie w hotelu / spacer / lunch 
• po południu przejazd nad jezioro Bohinj  

/ wjazd na górę Vogel
• kolacja regionalna 
• powrót do hotelu

16 kwietnia
• transfer na lotnisko w godzinach porannych 
• powrót do Warszawy – zakończenie programu  

około godziny 10:00

Cena pakietu obejmuje:

• transfer busem na terenie Słowenii
• zakwaterowanie w hotelach minimum****  

wraz ze śniadaniem
• lunch w dniu 11 oraz 14 kwietnia 
• 5 obiadokolacji (napoje dodatkowo płatne)
• opłaty za korty tenisowe
• opieka pilota oraz trenera
• wjazd kolejką na górę Vogel
• ubezpieczenie
• korzystanie z basenów termalnych (wellness 

Termalia)

Cena nie obejmuje:

• przelotu na trasie WAW-LJU-WAW – proponujemy 
pomoc w zakupie biletu lotniczego.

• lunchu w dniu 12 oraz 13 kwietnia
• dopłata do pokoju 1-osobowego 700,00 PLN
Minimalna liczba uczestników: 6

Zapisy trwają do wyczerpania miejsc

2950 PLN
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