
Afrejse i uge 38, 39, 40, 41 og 42 2017

Tennisrejser // Efterår 2017

Træning, sjov og social hygge
Solskin, varme og skønne rammer

Træn tennis og nyd
ferien på Mallorca



På rejsen kan du spille en masse tennis,

blive undervist af DGI instruktører samt

nyde livet i skønne omgivelser.

Tennis på banen...

Vi træner hver formiddag 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.

Ønsker du at spille om eftermiddagen

kan baner reserveres i receptionen for

egen regning.

Tennisbanerne ligger i gå-afstand fra

hotellerne;

Pionero/Santa Ponsa Park ca. 5

min., Comodoro ca. 10-12 min. og Ola

Club Panama ca. 15-20 min.

...og udenfor banen

Alle tre hoteller byder på god belig-

genhed tæt ved by, dejlige pools og kort

afstand til smukke strande.

Senior

Tennisrejserne er målrettet seniorer

(+30), men alle kan være med og

ægtefæller er også velkomne, selvom

de ikke spiller tennis.

Udflugt - Valldemosa 1/2 dag

Turen går til den hyggelige og meget

smukke bjergby Valldemossa som er

kendt for klostret, hvor komponisten

Chopin boede en vinter med sin

elskerinde George Sand.

Der bliver tid til at gå lidt rundt på egen

hånd og nyde freden, idyllen og udsig-

ten. Enten en tur i byen, hvor man kan

nyde synet af de blomstersmykkede

huse, besøge karteuserklostret eller

sidde ved en fortovscafé og evt. prøve

en af deres specialiteter: “coca de

patata” (kartoffelbolle).

Pris: 27 Euro pr. person.

Indgang til Karteuserklosteret: 6 Euro (er

ikke inkluderet i prisen).

3 timers tennisundervisning - hver dag!

Få styr på dine slag og giv den gas i turneringerne

Tennis og ferie

Træn tennis og hold formen ved lige i sydens sol
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PRIS

Ola Club Panama (uge 38-39):

Pris pr. person kr. 7.798,-. Tillæg for

enkeltværelse kr. 1.600,-.

Hotel Pionero/Santa Ponsa Park

(uge 39-40-41):

Pris pr. person kr. 6.398,-. Tillæg for

enkeltværelse kr. 1.200,-.

Hotel Comodoro (uge 40-41-42):

Pris pr. person fra kr. 7.398,-. Tillæg for

enkeltværelse kr. 1.400,-.

Prisene er med all inclusive på hotel-

lerne.

MULIGE TILKØB

Årsrejseforsikring kr. 249,-.

Afbestillingsforsikring kr. 195,-.

TILMELDING (først-til-mølle)

Tilmelding skal ske på mail til Heidi

Bentzen - hbe@bravotours.dk senest

1. juni 2017.

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.

Værd at vide
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LÆS MERE OM HOTELLERNE:

Ola Club Panama - HER

Hotel Pionero/Santa Ponsa Park - HER

Hotel Comodoro - HER

SPØRGSMÅL OM FLY OG HOTEL

Kontakt Heidi Bentzen, Bravo Tours tlf.

96 27 38 54 (direkte) eller 96 27 37 77.

SPØRGSMÅL OM TENNIS

Har du spørgsmål om tennis, træning og

programmet, så kontakt Mogens

Spangenberg på tlf. 40 56 00 49 / mail:

spangenberg@tdcadsl.dk.

OBS: Mogens kan ikke kontaktes i

perioden 23. marts til 20. april 2017.

ECO-TAX

Alle hoteller på Mallorca og Menorca

opkræver pr. 1/7 2016 ECO-TAX. En skat,

der kompenserer for turismens CO2-

forbrug.

Skatten betales direkte til hotellet og

udgør ca. 1-2 euro pr. person pr. dag

afhængig af hotellets officielle kategori.

Skatten opkræves af alle overnattende

på øerne – uagtet nationalitet og rejse-

form. Rejser man i vinterperioden (1. no-

vember-30.april) udgør skatten 50% af

overstående.

www.dgi.dk/tennisrejser - www.bravotours.dk

http://www.bravotours.dk/rejser/spanien/mallorca/palma-nova/ola-club-panama/?query={"OriginDestinationCodes":"BLL,BLL","ArrivalDestinationCodes":"PMI,PMI","DepartureDate":"06-05-2017","Rooms":[{"Adults":2,"Children":[],"Infants":0}],"Durations":[7],"HotelCode":["PMI111"],"DepartureFlightCode":"","ReturnFlightCode":""}&v=1
http://www.bravotours.dk/rejser/spanien/mallorca/santa-ponsa/hotel-pionerosanta-ponsa-park/?query={"OriginDestinationCodes":"BLL,BLL","ArrivalDestinationCodes":"PMI,PMI","DepartureDate":"01-04-2017","Rooms":[{"Adults":2,"Children":[],"Infants":0}],"Durations":[7],"HotelCode":["PMI006"],"DepartureFlightCode":"","ReturnFlightCode":""}&v=1
http://www.bravotours.dk/rejser/spanien/mallorca/palma-nova/hotel-comodoro/?query={"OriginDestinationCodes":"BLL,BLL","ArrivalDestinationCodes":"PMI,PMI","DepartureDate":"25-03-2017","Rooms":[{"Adults":2,"Children":[],"Infants":0}],"Durations":[7],"HotelCode":["PMI014"],"DepartureFlightCode":"","ReturnFlightCode":""}&v=1

