Tennisrejser foråret 2020 - Tyrkiet

Tennis
Vi træner hver dag fra 09.00-12.00, og du får mulighed for individuel undervisning, hvor du kan træne det, du har særlig
fokus på, fx et nyt slag. Af hensyn til din arm, ryg og dit håndled, vil hovedparten af træningen foregå med grønne
bolde. Ønsker du at spille om eftermiddagen vil der være gule bolde til fri afbenyttelse og baner kan reserveres i
receptionen for egen regning.
Deltagere
Tennisrejserne er målrettet seniorspillere (+30), men alle kan være med og ægtefæller er også velkomne, selvom de
ikke spiller tennis.
Hoteller og pris
Hotel Kamelya Selin (link)
Pris pr. person v/2 personer i delt dobbeltværelse: kr. 6.698,-.
Tillæg pr. person for eneværelse pr. uge (begrænset antal): kr. 1.100,-.
Tidspunkt: ankomst søndag den 22/3, 29/3, 5/4, 12/4 og 19/4 2020 (søndag til søndag). Der er afrejse fra både Kastrup
og Billund.
EKSTRA: Hotel Nashira Resort (link)
Pris pr. person v/2 personer i delt dobbeltværelse: kr. 6.498,-.
Tillæg pr. person for eneværelse pr. uge (begrænset antal): kr. 1.000,-.
Tidspunkt: ankomst søndag den 5/4, 12/4 og 19/4 2020 (søndag til søndag). Der er afrejse fra både Kastrup og Billund.
Der spilles på grusbaner og kunstgræs.
Priserne er med all inclusive på hotellerne.
Mulige tilkøb
Udvidet årsrejseforsikring kr. 345,-.
Afbestillingsforsikring kr. 399,-.
Lettere måltider kan købes ombord på flyet
Tilmelding (først-til-mølle)
Tilmelding skal ske på mail til Heidi Bentzen - hbe@bravotours.dk. Flybilletter sendes direkte fra Bravo Tours og her får
du også info omkring betaling.
Forsikring
Du skal selv sørge for at have de nødvendige forsikringer. Du kan evt. kontakte Bravo Tours og høre nærmere.
Spørgsmål
Om fly og hotel: kontakt Heidi Bentzen, Bravo Tours, tlf. 96 27 38 54 (direkte) eller 96 27 37 77.
Om tennis, træning og program: kontakt Mogens Spangenberg, tlf. 40 56 00 49 eller spangenberg@tdcadsl.dk.

