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رافـا نـادال



أكاديميــة تنــس عالميــة المســتوى األولــى مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط 
ــاح  ــر الصب ــد اهلل الجاب ــر العب ــة فــي مجمــع الشــيخ جاب بمرافــق اســتثنائية متكامل
الدولــي للتنــس، مخصصــة لرياضــة التنــس والترفيــه واللياقــة البدنيــة تحــت اشــراف 
التنــس  أنديــة  الثانــي ألفضــل  الفــرع  العالمييــن. ويعــد  المحترفييــن  فريــق مــن 

ــبانيا(.  ــوركا - اس ــي ماي ــادال ف ــا ن ــة راف ــم  )أكاديمي ــي العال ــة ف ــة الخاص الرياضي

١٥ ملعب تنس

مسبح داخلي ملعب باديل

مركز  اللياقة البدنية بمساحة ١٥00م٢ 

حلقة مالكمة ٢ ملعب سكواش

برامج الصغار

برامج الكبار

رافا نادال أكاديمي رافا نادال أكاديمي 
الكويتالكويت

أنشطة رياضية  ونادي متكامل أنشطة رياضية  ونادي متكامل 
لألعضاءلألعضاء

مرافق استثنائية متكاملةمرافق استثنائية متكاملة

ــن  ــة م ــرة وعصري ــم مبتك ــة، بتصامي ــة البدني ــس واللياق ــة التن ــاق رياض ــكان لعش م
ــتقبل  ــث تس ــن. حي ــن العالميي ــن المحترفي ــة م ــه نخب ــرف علي ــارج، و يش ــل والخ الداخ

ــاء. ــة واألصدق ــراد العائل ــع أف جمي

برامج األكاديميةبرامج األكاديمية
تعتمد األكاديمية على منهجية رافييل نادال في التدريب، والتي تتمحور حول 
ركائز أساسية، وهي: التدريب على التنس، والتدريب البدني، والتدريب الذهني 

وروح التنافس.

برامج تنس الصغار واألطفال دون سن عشر سنوات
برامج تنس للمحترفين الصغار

برنامج تدريب جماعي للتنس 
حصص لياقة بدنية

تدريب تنس شخصي )فردي او ضمن مجموعة(
التدريب الشخصي )للياقة البدنية(



المرافق ومزايا التدريب الشخصي

دخول قاعات التنس، باديل، سكواش )عند الحجز(

مركز اللياقة البدنية وحصص التدريب الجماعية )للبالغين فقط(

منطقة تمارين عامة

المسبح الداخلي ، جاكوزي، غرفة بخار، وحوض بارد

ساعةتدريب شخصي مجاني  للياقة البدنية

امتيازات األعضاء

تطبيق اللياقة من تكنوجيم

تجميد العضوية لشهر واحد

صالة األعضاء )الونج(

مزايا أخرى

x5جولة استكشافية للضيوف )ليوم واحد فقط(

خصم ١٠٪ من بوتيك رافا نادال

Local Beet  خصم ١٠٪ من مطعم

أسعى دائمًا وراء هدف، أسعى دائمًا وراء هدف، 
والهدف هو تطوير مهارتي والهدف هو تطوير مهارتي 

كالعب والعمل على بناء كالعب والعمل على بناء 
شخصيتيشخصيتي

صالحية دخول شاملة واإلمتيازات

www.rafanadalacademykuwait.com @rafanadalacademykuwait

رافا نادال

عضوية الناديعضوية النادي
ندرب، نشجع ونستمتع، ببساطة 

نجعل المستحيل ممكن

لمعرفة المزيد، تواصلوا معنا:لمعرفة المزيد، تواصلوا معنا:

+965 2536 2345


