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Padel Travels tuo myös valmentajia Suomeen ja ensimmäisenä
saapuu Espanjasta, Marbellasta Gabo Loredo, Meksikolaissyntyinen
padelammattilainen. Gabon tunneille Helsingin alueella voi ilmoittautua
viikolle 18 ja Kaarinaan viikolle 22. Gabon valmennusta on mahdollista
varata kahden tunnin seteissä klo 8-20.00 välillä, poikkeuksena
maanantai 30.4., jolloin varauksia voi tehdä ajalle 17-22.00.

VALMENNUSTA ON SEURAAVILLA
PADELKENTILLÄ:

OPI PADELIN SALAT
GABO LOREDON OPISSA
KURSSIN SISÄLTÖ

Meksikolaissyntyinen
padelammattilainen aloitti
tennisuransa jo 6-vuotiaana.
Pelirohkeus ja voimakkuus
yhdistettynä hänen
harjoitteluohjelmaansa ovat
siivittäneet Gabon upeisiin
suorituksiin maailman
pelikentillä.

Padel-kurssi (min 4 / max 6 hlö)
• Teoriaa ja
• Opetus räätälöidään
tekniikkatreeniä
tason mukaan
• Laadukas Viral• 120 min Gabon
lainamaila ja pallot
opastuksessa
(tai omat pelivälineet) • Hinta
80 € / hlö / 120 min

Ilmoittaudu:
www.lyyti.in/GaboSmash

Padel Club Viikinrannan sisäkentillä to 3.5., pe 4.5., la 5.5. sekä
su 6.5.2018. Lauantaina 5.5. pidetään Viikissä myös padelkilpailu
osallistujien kesken sekä Espanjalaiset päätösjuhlat Gabon
johdolla. Vamos!

Gabo Loredo

Järjestämme kaksi padel-kurssia. Parhaan opin
saat osallistumalla molemmille kurseille, mutta voit
myös osallistua vain yhteen kurssiin.

Helsingin Smash Centerin sisäkentillä
ma 30.4., ti 1.5. sekä ke 2.5.

Ilmoittaudu:
www.lyyti.in/GaboViikki

Uran kohokohtia
• Tenniksen Meksikon kaksin- ja
nelinpelimestaruudet 12–18 ikäluokassa.
• Sijoitettu #137 ITF:n maailman
pelaajarankingissa 2001–2002

Räätälöidyt yksityistunnit
• Yksityisopetusta niin aloittelijoille kuin
edistyneemmillekin pelaajille
• Hinta 70 € / 60 min + pelikenttämaksu

• NCAAA 1Collge Tennis sijoitus #34 2004
• Missouri Valley Conference mestaruus 2004
• Big Sky Conference mestaruus 2006

Kaarina Aktia Arenan ulkokentillä Ma 28.5. – Su 3.6. ja kyllä,
osallistujien kesken myös kisataan ja pidetään päätösjuhlat
Gabon johdolla lauantaina 2.6.2018.

• Sijoitettu #55 Paddle Tour APP 2011
• World Padel Tour pelaaja 2014 ja 2015.

Ilmoittaudu:
www.lyyti.in/GaboAktiaArena

Tervetuloa oppimaan ja pitämään hauskaa !
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