ACKA

KUNGSBACKA

TENNISKLUBB

Välkomna till årets tennisresa till Spanien, 27 september- 4 oktober.
Årets tennisresa blev en härlig upplevelse och nu är det dags för nästa resa. Nerja, med
alla små mysiga stränder och den pittoreska bergsbyn Frigiliana, ligger 45 min öster om Malaga.
Här kommer vi få en härlig vecka fylld med tennis, alternativa aktiviteter, bad och umgänge.
Resan riktar sig till alla medlemmar och det kommer finnas lite olika upplägg:
• Om du fyller 16 år i år är du välkommen att följa med utan förälder. Då bor ni i lägenhet och
vuxen ledare finns i samma lägenhetskomplex. (Samma priser gäller för er som är angivet
under Las Rosas de Capistrano nedan.)

TENNISKLUBB

För alla andra tennismedlemmar, samt förälder och/eller syskon har vi som alternativ:
• Hotel Nerja Club and Spa, beläget mittemot tennisbanorna i Nerja.
www.nerjaclub.com/en
-Del i dubbelrum på Hotel Nerja Club and Spa, ca 7630-8230 kr/person exkl flyg
-Del i trippelrum på Hotel Nerja Club and Spa (tredje personen är ett barn under 12 år),
ca 7290-7890 kr/person, (tredje personen över 12 år), ca 7630-8230 kr/person exkl flyg

KUNGSBACKA

TENNISK

• Las Rosas de Capistrano, beläget bredvid tennisbanorna i Nerja.
www.lasrosasdecapistrano.es/en
-Del i lägenhet med 1 sovrum, 4 bäddar (1 dubbelsäng och 1 bäddsoffa),
ca 6730-7330 kr/person, exkl flyg
-Del i lägenhet med 2 sovrum, 6 bäddar (1 dubbelsäng, 2 enkelsängar och 1 bäddsoffa),
ca 6730-7330 kr/person, exkl flyg
I dessa priser är följande inkluderat: boende, alla transporter i Spanien, frukost, middag
samt mellanmål, fritt spel på bokade tennis- och padeltimmar (totalt bokat hela veckan
ca 150 h tennis och 50 h padel), bil på plats, två yogapass, minst ett fyspass, vandringar,
utflykt till Malaga och ett restaurangbesök mm.
Flyg ingår ej och luncher kommer finnas som tillval i ett senare skede.
På ovan priser tillkommer avgift för tennisspel med två av klubbens professionella tränare,
1 pass/dag 500 kr, 2 pass/dag 950 kr. Detta kommer faktureras av klubben.
Icke tennisspelande resenär, ca 6120-7530 kr exkl flyg, beroende på boendealternativ.
Vi ger cirkapriser, då priser ovan är beroende av hur många som anmäler sig.
Vi har satt ett maxantal på 30 st tennisdeltagare (först till kvarn), men givetvis är även
icke tennisspelande resenärer välkomna. Vänligen ange om ni önskar 1 eller 2 tennispass/dag. Juniorer prioriteras till val av 2 pass. Jag bifogar en ungefärlig planering av
veckans aktiviteter.
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