Tävlings- och trivselresa till
Kroatien
6 juni-13 juni

Info
Under veckan 24 (6 juni-13), åker vi ner till Kroatien, för att träna tennis på grus i en vecka.
Vi vill erbjuda platser till tennisentusiaster i alla åldrar, från 7 till 77 år. Vi planerar och
genomför din träning enligt din spelstyrka.
Resmål: Tucepi-mer info
Vi kommer att flyga med Apollo.
För att kunna boka flyg, hotell och buss (transfer) i god tid, går vi ut med förfrågan nu.
Antalet platser på lägret är begränsat till 16st.
Sola, bada och njut av det gröna och vackra Tucepi
Aktiviteter och nöjen
Tucepi är ett bra resmål även för dig som vill ha en mer fartfylld semester. Det härliga vattnet
inbjuder till allehanda vattenaktiviteter, såsom snorkling och vattenskidåkning. Vill du utforska

den vackra naturen på egen hand och samtidigt bättra på konditionen finns det möjlighet att
hyra mountainbike. Det finns också en hel del restauranger, barer och nattklubbar, där du kan
äta gott och känna på det kroatiska nattlivet.

Vi kommer att bo på Hotell Bluesun Neptun, Tucepi ***

Allmän information om hotellet
Pool och barnbassäng, massage, gym.
All Inclusive koncept:
frukostbuffé, middag (buffé), lunch (buffé).
Restaurang, snackbar, pool bar, aperitifbar, souvenirbutik.
Sport:
Tennisbana, beachvolleyboll, vattenskidåkning, segling, cykel, minigolf, bordtennis,
bocciabana, fotboll, basketboll, biljard.
Trådlöst Internet finns på hotellet
All Inclusive-armband måste alltid bäras.
Barnsäng vid förfrågan . Lekplats finns i närheten. Det utbud som anges i den allmänna
informationen finns tillgängligt antingen på samma område som objektet eller strax i närheten.
Eventuellt tillkommer extra kostnader för detta.(Tennis)

Rummen:
Fräscha, luftkonditionerade dubbelrum. Tv. Dusch och wc.
Måltider
AlI Inclusive
Pris per person i dubbelrum är ca 12 000 sek Vad ingår:
I priset ingår flyg, transfer, hotell (All Inclusive), 3 timmar tennis på grus varje dag, en T-shirt.
Dubbel turnering, mix självklart och beachvolleyboll.

Priset gäller för plats i dubbelrum och om man vill ha ett enkelrum tillkommer extra avgift.

Tränarkåren:
Ansvariga för träningen är:
Jasmin Galijasevic, chefstränare i Enskede LTK
Paulina Milosavljevic, tränare som jobbar med både barn och vuxna. Elitspelare och f.d.
landslagsspelare Enskede LTK
Richard Magyar– tränare som jobbar både med vuxna och barn och håller hög spelnivå, är
med i A-laget
OBS!!! Begränsat antal platser !!!
Frågor? Hör av dig till Jasmin 0703 95 70 26 !!!

