
Afrejse marts/april 2017

Tennisrejser // Foråret 2017

Tennis i bagende sol, sjov, social hygge og
fantastiske rammer

Kom i tennisform og
nyd ferien i Tyrkiet, La
Palma og Costa del Sol



TENNIS I BAGENDE SOL på flotte

tennisanlæg og socialt samvær er

hovedingredienserne på DGI Tennis og

Bravo Tours tennisrejser til Tyrkiet,

Costa del Sol og La Palma (Canarisk ø).

Rejserne er en enestående chance for at

få gode oplevelser både på og uden for

banen i fællesskab med andre. Du kan

spille en masse tennis, blive instrueret af

DGI instruktører samt nyde livet i

spændende og anderledes omgivelser.

Tennis på banen

Hver formiddag vil der være tennis-

instruktion fra kl. 09.00-12.00. Vi til-

stræber at give tilbud om individuel

undervisning – f.eks. på et nyt eller

ændret slag, som i løbet af ugen kan

komme “ind under huden”.

Ønsker du at spille om eftermiddagen,

kan evt. ledige baner reserveres i

receptionen for egen regning, ca. 6-7

Euro pr. bane pr. time.

Deltagere

Målgruppen er seniorer (+30 år).

Tidspunkt

Tyrkiet: Uge 13, 14, 15, 16 og 17 2017.

Afrejse fredag 24/3, 31/3 og 7/4 (Rejsen

med afgang d. 7/4 er en 9 dages tur).

Afrejse søndag 16/4 og 23/4.

Costa del Sol: Uge 12, 13 og 16 2017.

Afrejse fredag 17/3, 24/3 og 14/4.

La Palma: Uge 10, 11, 12, 13, 14 og 15 2017.

Afrejse torsdag 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4

og 13/4.

Afrejse fra både Kastrup eller Billund.

Tennis og ferie

Der vil blive afviklet udflugter på begge destinatio-
ner. Mere information om udflugterne sker på infor-
mationsmøderne på de respektive hoteller.
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Hotellerne

Hotel Kamelya Selin (Tyrkiet/Side)

Pris pr. person v/2 pers. i delt dobbeltværelse med

all inclusive: kr. 5.998,-.

Tillæg pr. person for eneværelse pr. uge: kr. 1.000,-.

Tillæg for ekstra uge u/tennisinstruktion: kr. 2.200,-.

Tillæg for afgang den 7/4: kr. 900,- (9 dages tur).

Der spilles på grusbaner og kunstgræs.

Hotel Atalaya Park (Costa del Sol)

Pris pr. person v/2 pers. i delt dobbeltværelse med

halvpension: kr. 6.598,-. Tillæg pr. person for

eneværelse pr. uge: kr. 1.300,-. Ekstra uge u/

tennisinstruktion - pris på forespørgsel. Der spilles

på grus. Der kan mod betaling spilles golf om

eftermiddagen, da hotellet råder over 2 golfbaner.

Hotel La Palma Princess (La Palma)

Pris pr. person v/2 pers. i delt dobbeltværelse med

all inclusive: kr. 6.998,- (uge 15 Påsken - kr. 7.498,-).

Tilkøb for værelse med havudsigt: kr. 200,- pr.

person. Tillæg pr. person for eneværelse pr. uge: kr.

1.100,-. Tillæg for ekstra uge u/tennisinstruktion: kr.

3.200,-. Der spilles på kunstgræs.

3



Værd at vide...

Tilmelding

På www.dgi.dk/tennisrejser finder du

tilmeldingsblanketten, som skal mailes

til gruppe@bravotours.dk. Du kan også

ringe på tlf. 96 27 37 77 og tilmelde dig.

Det skal ske senest 31. december 2016.

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.

Mulige tilkøb

Årsrejseforsikring kr. 249,-. (La Palma

og Costa del Sol).

Årsrejseforsikring kr. 295,-. (Tyrkiet).

Afbestillingsforsikring kr. 195,-.

Spørgsmål

Om fly og hotel: kontakt Bravo Tours på

tlf. 96 27 37 77 eller via mail

gruppe@bravotours.dk

Om tennis: har du spørgsmål omkring

tennis, træning og programmet, så

kontakt Mogens Spangenberg på tlf.

40 56 00 49 eller via mail

spangenberg@tdcadsl.dk

www.dgi.dk/tennisrejser


