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Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens υποδέχεται  
την Ακαδημία Tipsarevic Luxury Tennis   

Τι ενώνει ουσιαστικά τους κόσμους της πολυτελούς φιλοξε-
νίας και της ελίτ του τένις; Η εξαιρετική εξυπηρέτηση. Αυτή η 
πεποίθηση ώθησε το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens 
να συνεργαστεί με την Ακαδημία Tipsarevic Luxury Tennis 
για να προσφέρει μαθήματα τένις παγκόσμιας κλάσης, fitness 
retreats, tennis clinics, κατασκηνώσεις, wellness events και 
πολλά ακόμη –όλα μόλις 30 λεπτά μακριά από το ιστορικό κέ-
ντρο της Αθήνας.

Μαθαίνω ότι οι εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν την απο-
κλειστική εταιρεία προπονητών τένις, περιλαμβάνουν τρία φω-
τιζόμενα γήπεδα τένις σκληρής επιφάνειας μήκους 23,77 μέ-
τρων –συμπεριλαμβανομένων θέσεων για έως και 250 θεατές. 
Επιπλέον, θα υπάρχει εξοπλισμός τένις που θα είναι διαθέσι-
μος προς ενοικίαση, Tennis Club Lounge, αναψυκτήριο και κα-
τάστημα δίπλα στα ευρύχωρα αποδυτήρια και τα lockers. Οι 
επισκέπτες απολαμβάνουν κάθε πλεονέκτημα μέσω της προ-
πόνησης με το Tipsarevic Luxury Tennis, όπως υποστήριξη ευ-
εξίας και διατροφής, αθλητικά μασάζ στο Spa του ξενοδοχείου 
εμπνευσμένο από τον Ιπποκράτη και αναζωογονητικές συνε-
δρίες στο γυμναστήριο για να αναβαθμίσουν το παιχνίδι τους.

«Η ακρίβεια και ο επαγγελματισμός είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι 
τόσο της υψηλούς ποιότητας φιλοξενίας όσο και του τένις πρώ-
της κατηγορίας», εξηγεί ο ιδρυτής της Ακαδημίας Tipsarevic 
Luxury Tennis και πρώην Νo. 8 στην παγκόσμια κατάταξη, 
Janko Tipsarevic. «Προσωπικά επιμελήθηκα αυτό το μοναδι-
κό πρόγραμμα για να εμπνεύσω κάθε επισκέπτη να απολαύσει 
τον χρόνο του στο γήπεδο. Το να μπορώ να προσφέρω αυτή την 
εμπειρία μαζί με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη φροντίδα της 
Four Seasons είναι, για μένα, ένα γκραν σλαμ». 

Καθώς το τένις αποτελεί ένα παιχνίδι που συνδυάζει πνεύμα 
και σώμα, η συντροφιά επαγγελματιών προπονητών και οδη-
γών, βοηθά τους επισκέπτες να βελτιωθούν σε κάθε επίπε-
δο. «Η προπονητική μας ομάδα είναι η κύρια δύναμη της εται-
ρείας», αναφέρει ο Janko προσθέτοντας ότι «υποστηρίζει τον 

στόχο να κάνει κάθε παίκτη, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου, 
καλύτερο». 

Αλλά η Ακαδημία Tipsarevic Luxury 
Tennis  δεν θα μείνει μόνο εκεί. Στο 
πρόγραμμά της περιλαμβάνονται δι-
άφορες κοινωνικές εκδηλώσεις τέ-
νις, καθώς και μια ετήσια έκθεση 
πρώην και ενεργών παικτών από 
την Ένωση Επαγγελματιών Αντι-
σφαίρισης (ATP) ή την Ένωση Γυ-

ναικών Αντισφαίρισης (WTA). Και το καλύτερο από όλα είναι 
ότι δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να προπονούνται 
όλο το χρόνο, οι δραστηριότητες τένις και τα boot camp θα συ-
νεχίσουν από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.  

Σχολιάζοντας τη νέα συνεργασία, ο Senior General Manager 
του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, Philippe Roux-
Dessarps, δήλωσε: «Από την έναρξη λειτουργίας μας εστιά-
σαμε στο να προσφέρουμε την επιτομή της σύγχρονης κομ-
ψότητας και άριστης εξυπηρέτησης σε διεθνείς επισκέπτες και 
Έλληνες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τώρα μπορούμε να επε-
κτείνουμε αυτά τα στοιχεία και στο τένις και εκτιμούμε πολύ την 
αφοσίωση και το πάθος της ομάδας Tipsarevic Luxury Tennis». 

Να πούμε σε αυτό το σημείο πως το πρόγραμμα τένις είναι το 
πιο πρόσφατο σε μια μακρά σειρά υπηρεσιών ευεξίας και φυ-
σικής κατάστασης του ξενοδοχείου, το οποίο περιλαμβάνει επι-
πλέον ένα υπερσύγχρονο Spa, γυμναστήριο με μαθήματα yoga 
και core training classes, θαλάσσια σπορ, εξωτερικές πισίνες, 
μπάσκετ, μονοπάτια για jogging και γκολφ. Το πρόγραμμα τέ-
νις είναι διαθέσιμο τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο 
και σε όσους διαμένουν εκεί.  
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