
    Träningslänger i Kroatien  

27maj-3juni 

 

 

     (för vuxna) 

 

 

 

Info  
I år flyger vi ner till Kroatien för att ha vår träningskamp. Mellan 27 maj och 3 juni kommer 

vi att träna 3 timmar tennis om dagen i 5 dagar. Det finns möjlighet att spela mer om man 

orkar! 

 

Cavtat heter ställen vi ska träna på och ligger 2 mil från Dubrovnik. Ca. 15-20 min från 

flygplatsen Cilipi. Vi flyger med Norwegian , direkt flyg. Det tar ca. tre timmar att flyga ner. 

 En dag är det tänkt att göra utflykt till Dubrovnik. 

 

Vi har 8 platser att erbjuda! Först till kvarn!  

 

Vi kommer att bo på Hotell Albatros i Cavtat. 4 stjärnigt. 

 Trevlig familjeanläggning med närhet till stranden. 

 

Hotel Albatros har ett ypperligt läge i utkanten av den mysiga byn Cavtat. På en kort 

promenad når du centrala Cavtat som trots sin storlek bjuder på allt du behöver för en 

fulländad semester. Här finns en trevlig småbåtshamn kantad med flertalet mysiga 

restauranger och caféer. Från Cavtat kan du enkelt ta dig till Dubrovnik med buss eller 

taxibåtar som regelbundet går fram och tillbaka mellan orterna. På enbart 45 minuter har 

båten tagit dig rakt in till gamla stan i Dubrovnik. 

 

Med den trevliga sand- och småstensstranden intill Hotel Albatros har du utmärkta 

förutsättningar för sol och bad. Hotellet erbjuder även ett stort poolområde som passar såväl 

stora som små. Här anordnar hotellets underhållningsteam olika aktiviteter flera dagar i 

veckan. För den aktive finns även ett gym, tennisbana och en uppvärmd inomhuspool att 

nyttja.  

 

Du bor bekvämt i dubbelrum som alla har luftkonditionering, satellit-TV och telefon



 

Aktiviteter och nöjen 

 

Tennis,  Beach volley, Basket, Fotboll/Minifotboll, Bordtennis, Boccia, Bowling 

 Gratis wifi i lobbyn. Möjlighet till vattensporter och tennis nära hotellet.  

 

Rumstyper: 

 

Dubbelrum med balkong/terrass. Alla rum har luftkonditionering, satellit-TV, telefon, hårfön, 

minibar och kassafack. 2 ordinarie bäddar samt 1 extrabädd.

 

Måltider: 

- Frukost, lunch och middag. 

Vad ingår i paketet: 

-flyg 

-transfer till och från hotellet 

-träning-tennis 

- helpension 

- rum för 2-3 per 

Och positiv energi! 

 

Pris per pers för hela paketet är ca. 8 500 sek + 2000 sek för tennis (faktureras från 

klubben)  
 

Obs. Priset gäller för plats i dubbelrum (helpension) och om man vill ha ett enkelrum 

måste man höra av sig till oss .  
 
 

 

               

Tränarkåren: 
Ansvariga för träningen är: Paulina, Richard, Amar och Jasmin 


