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TABELL 
OVER

INNHOLD
 

PROGRAM
Generel plan for alle 

deltakere

1
OM HOTEL

Et av de peneste hotellene 
i Alicante regionen med 

høy standard

2

OM TENNISKLUBB
Presentasjon av klubben, 

anlegg og baner

3
TRENER TEAM

Trenere som skal 
gjenomføre treningene og 

ledere av arrangament.

4



VELKOMMEN

Med en enorm erfaring og unike kontakter, organisert 
 og bidratt til å organisere et stort antall

tennisarrangementer i Spania. Turneringer,
gruppebesøk og ulike typer etapper rundt året. Tylbir

med organisert tennisleier med den beste kvaliteten og
lavere pris i Spania.

 



Program

08:00 - 09:00  Frokost
09:30 -11:00 Tennis / Padel trening
11:00 -  13:00 Fritid
13:00 - 15:00 Lunsj
16:00 - 17:30 Tennis / Padel trening
19:00 - 20:00 Middag
20:00 - Fritid



OM HOTEL
Albir Playa Hotel & SPA ligger på stranden i El Albir (Alfaz del Pí), 

i provinsen Alicante. I en strategisk enklave på Costa Blanca, 
hvor vi nyter en gjennomsnittlig årstemperatur på 18 grader og 

mer enn 300 soldager i året.
 

Våre moderne og komfortable rom får deg til å tilbringe 
uforglemmelige hviledager.

 
To restauranter hvor middelhavsmat skiller seg ut, en 

nyskapende SENSES SPA-OPPLEVELSE å slappe av, mer enn 
1000 m2 rom for å feire begivenheter og alle slags stevner eller 

vårt svømmebasseng med tropisk hage, venter på deg for å 
gjøre oppholdet ditt til en unik og uoppnåelig opplevelse.



OM TENNISKLUBBEN
CH2 er et selskap dedikert til ledelse og organisering av 

idrettsenheter og klubber.
 

Det fokuserer for tiden på ledelsen av CH2 La Marina Club, som 
hovedsakelig utvikler tennis og padlesport, supplert med tilstøtende 
fasiliteter. Denne klubben ligger mellom Benidorm og Alfáz del Pi i 

retning Altea, med en fantastisk beliggenhet, samt et 
misunnelsesverdig klima.

 

På den ene siden utvikles tennis- og padleskolen, fra igangsetting av 
tre år gamle barn, forbedring, konkurranse, samt voksengrupper og 

privattimer.
 

Et annet poeng å utvikle er lokale, fylkeskommunale, nasjonale og 
internasjonale turneringer og konkurranser, som alle har et bredt 

spekter av losji for de forskjellige arrangementene. Til slutt 
organisering og utvikling av idrettsreiser, inkludert overnatting, 

trening og konkurranser.



V Å R E  F A S I L I T E T E R
 

RESTAURANT
Det er et kulinarisk 

område der du kan prøve 
utsøkte retter fra 

Middelhavets kjøkken.

SVØMMEBASSENG
 Et avslapningstempel hvor stil og 
avantgarde dominerer, med en 

filosofi basert på varmen fra 
fasilitetene, profesjonaliteten til 

terapeutene og garantien for utsøkt 
kundeservice. 

GYM CENTER
Tennis og padel 

Styrke rom 



ROOM
PACKAGE Standard rom med 

bassengutsikt

LUXURY FAMILY KING BED

Standardrommene med utsikt mot bassenget på 
Albir Playa Hotel & Spa har en ekstra fordel siden 
alle har flotte utsikter mot bassengområdet til 
hotellet og den tropiske hagen.

Deluxe-rommene på Albir Playa Hotel 
& Spa gir deg muligheten til å slappe 
av i rom i avantgardestil, i de øvre 
etasjene av hotellet.



S V Ø M M E B A S S E N G

BARN
OPPLEVELSE

 

VOKSEN 
OPPLEVELSE

 

SENSES 
OPPLEVELSESKRETS 
FOR PAR + FLASKE 

CAVA OG SJOKOLADE
 



Trener Team

EZEQUIEL 
MARIANO ZELAYA
Padelspiller og trener
Padel personlig trening.
Teknisk gruppetrening for padeltennisspillere eller 
konkurrerende par.
Organisering av padelturneringer.
Ledelse av turneringer og ligaer for klubber, 
bedrifter eller grupper for spesielle arrangementer.

GONZALO OLMO
Tennis og Padel trener
tidligere tennisspiller
Forbundet 
tennisdommer
DEN

CHUS CONTRERAS
Direktør for Ch2 La Marina Tennis and 
Paddle Club
Uteksaminert fra CAFYD.
Tennis og Padel trener
Tennistreningsspesialist for alle nivåer



Trener Team

 
 
 

MARAT 
KADYRZANOV

 Kvalifisert RFET tennistrener
Mastergrad i Sports Management
Mer enn 10 års erfaring som 
tennistrener og fysisk trening med 
erfaring fra å jobbe med topp 100 TE & 
ITF-spillere. Rangert blant topp 10 til 16 i 
Spania

ROBERTO 
SANCHA

Styrer for voksenskolen
Tidligere profesjonell tennisspiller
Landstrener og nasjonal direktør for 
RPT og RFET
nasjonal dommer
internasjonal trener

NACHO VALLS & 
CARLOS VALLS

Konkurransedirektør 
Ch2 Tidligere ATP- 
spiller Tennis- og 
padeltrener



Pris pakker

Tennis Trening 7,5 h
Padel Trening 7,5 h

6 Natter i Hotel
Alle måltider ( frokost, middag, kveldsmat )

Transport fra flyplass til hotel
Transport fra Hotel til treningsenter

Pakke innebærer :
 

 

FULL-DAG

HALF-DAG

Det er for alle som har lyst å trene 
mye begge idretter i hvardagen

Er for alle som har lyst å trene og 
å ha mer fritid.
PRIS : 9000 nok

PRIS : 12000 nok



CONTACT INFORMATION

+4741246803

Sendero de la Barrina, s/n, 
03580, Alicante, Spania

bran@mosstennis.no

www.systennis.com
www.ch2racket.com
www.albirplayahotel.com

WEBSITE

E-MAIL

PHONE

ADDRESS

BRANISALV SISOJEVIC
DAGLIG LEDER

MOSS TENNISKLUBB
PROSJEKTLEDER



Tussen Takk!

S Y S T E N N  A C A D E M Y


