
 

 
 
MALLORCA: 
9.4.2022 – 16.4.2022 
(let z VIE – Palma – VIE) 
 
PORT D'ALCÚDIA 
HOTEL VIVA BLUE SPA 
 
Základné Informácie: 
Trénuj ako PROTRIathlete 
 
o Plávanie – 25m plavecký 

bazén + more (neoprény)  
o Bike – objemové tréningy, 

intervalové kopce, 
regeneračné jazdy  

o  Beh – voľné behy, tempové 
behy, intervaly na neďalekej 
atletickej dráhe v Polence  

 
o  Prechody a depá –  tréning 

na zlepšenie prechodov/depa Plávanie – Bike / Bike – Beh 
o  Triatlonový kemp na Mallorke je primárne zameraný na cyklistický 

tréning (každý deň) , potom plávanie (takmer každý deň) 
a doplnený bežeckým tréningom a prechodmi. 

 
Ubytovanie: 
Viva Blue je jedným z najlepších komplexov pre športovcov na 
Mallorce. Športové kempy tu každoročne absolvujú cyklistické tímy 
ako “INEOS”, alebo “Movistar” aj triatlonové reprezentácie 
Francúzska, Talianska a Španielska. Všetko potrebné pre kemp sa 
nachádza priamo v komplexe (bazén, bikeservis, občerstvenie). 
 
 



 

 
Pre inšpiráciu a motiváciu, pár nezabudnuteľných príbehov TU: 
https://www.tri2fly.org/mallorca-tricamp-zapisky 
 
Viac o hotely TU: 
https://www.tripadvisor.sk/Hotel_Review-g1222290-d273039-
Reviews-Viva_Blue_Spa-
Playa_de_Muro_Majorca_Balearic_Islands.html 
 
IZBY:  

- Rezervovaných 5 apartmánov pre 3och = kapacita je 15 ľudí. 
(registrácia možná do  24.12.2021 – platba zálohy do 31.1.2021 
 

7 nocí, (raňajky + večera) 460E + Doprava z letiska a na letisko (cca 
40E - záleží od počtu zúčastnených) + lokálna taxa za ubytko (platí sa a 
mieste)

Letenky:
9.4.2020 – 16.4.2020  
Viedeň – Palma - Viedeň 
(ceny sa pohybuju cca rovnako) 

Bike Batožina – limit 30KG - cena 120EUR (dokopy za obe cesty) 
Príručná batožina – limit 10KG – v cene letenky 
Podpalubová batožina – limit 20KG – cena 80EUR (dokopy za obe cesty) 



 

 

PLÁVANIE – Rezervované dráhy: 
- Rezervované dráhy sú vždy ráno pred raňajkami alebo podľa 

tréningového plánu.  V cene pobytu je aj cena za dráhy + tréningový 
systém pod vedením plaveckého trénera. 
 

CENA:  
Pre členov tímu: 520E (ubytovanie + strava + doprava + tréningový 
program + plavecké dráhy) + Letenky 
Pre nečlenov tímu: 820E (ubytovanie + strava + doprava + tréningový 
program + plavecké dráhy) + Letenky 
(v cene je zahrnuté zabezpečenie tréningového programu, trás, ubytovania, dopravy a 
plavecké dráhy) 

 
Foto z roku 2019  +  tréningový program na inšpiráciu ktorý sa 
samozrejme bude upravovať pre tento rok J  

 
 



 

 
Tréningový Program – len ukážka -  (Pokročilí) 

                                             (2019) 

 
 
 
 
  
 

 RÁNO OBED PODVEČER Training Time 

25.3        7-8   SWIM(2) 11-14  BIKE 
(hills – easy) 

16:30-18 RUN 
(long) 5,5hod 

26.3 7-8   SWIM(2) 

10:30-15:30 
BIKE 

(hills + 3x 
10x30s/1min) 

17-18 RUN 
(easy) 7hod 

27.3 7-8   SWIM(2) 
10:30-17:30 

BIKE 
(very long) 

17:30 - 18 RUN 
(easy) 8,5hod 

28.3 11-12   SWIM(2) FREE 
(doprava)BIKE, 15-17 

RUN (interval 
20X400), BIKE 

4hod 

29.3 7-8   SWIM(2) 11-16 BIKE 
(long) 

17-18 RUN 
(easy) 7hod 

30.3 
10-13  BIKE 

(hills – 3x 
3x7min/3min)) 

15-16 RUN 
(progressive K) 17-19 SWIM  (1) 6hod 

31.3 9-12 BRICK 
(bike + run) 

15–16 
BIKE/FREE 

(easy) 
18-19 SWIM  (1) 5hod 

1.4        8-9     RUN 10 – 18  BIKE 
(very long) 

FREE / SWIM sea 9hod 

2.4 7-8   SWIM(2) 11:30-13:30 RUN 
(long trail) 

15–17 BIKE/FREE 
 5hod 

3.4 7-8     SWIM(2)  10-11 RUN 
(easy) ODCHOD 8hod 

 SUMÁR SUMÁR SUMÁR  
 SWIM – 10HOD BIKE – 37hod RUN – 9hod +- 56HOD 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


