Tävlings- och trivselresa till
Croatien V.27

Info
För sjete året i rad, under veckan 27 (28 juni-5 juli), åker vi ner till Croatien, 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:Pula-Punta Verudela-mer info www.ving.se
Vi kommer att flyga med Ving
För att kunna boka flyg, hotell och buss (transfer) i god tid, går vi ut med förfrågan nu.
Antalet platser på flygplanet är begränsat till 20st.
Sola, bada och njut av det gröna och vackra Punta Verudela, inte långt från Istriens huvudort
Pula.
Vid Verudela-halvön möter dig pinjeskog, kalkstensklippor och inte minst härliga
badmöjligheter i kristallklart vatten. Stränderna, som består av finslipta småstenar, blir lätt ett
favorittillhåll för många besökare, men det finns också gott om klippor och badplattformar att
sola och bada på.
Aktiviteter och nöjen
Punta Verudela 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.
Utforska Pula
Tycker du om utflykter finns det mycket att se och göra i närheten. Några kilometer norr om
Punta Verudela ligger Istriens “huvudstad” Pula, som lockar med välbevarade romerska tempel,
en fantastisk romersk arena, italienskt kaféliv och shopping. Ett annat tips är att hyra bil och
resa på upptäcktsfärd bland Istriens vackra vingårdar och charmiga byar.

Alt. 1
Verudela Beach, Punta Verudela
mer info -www.ving.se
Hotellbeskrivning
Stor lägenhetsanläggning med arton lägenhetslängor, med åtta till tolv lägenheter i varje,
omgivna av riklig grönska och nära havet. Restaurang med à la carte och bar. Faciliteterna delas
med Punta Verudela Resort (ca 200 m) där saltvattenpooler (ca 375 resp. 91 m2), solstolar och
poolbar som serverar enklare rätter finns. Tennis. Minimarket.
Ca 400-1000 m till receptionen (ingen bagageservice).
Rumstyper
2-rumslägenhet för 2-4 personer
Lägenheterna
Ljusa tvårumslägenheter (ca 37 m2) med sov- och vardagsrum och balkong. Luftkonditionering
mot avgift. Extrabädd i bäddbar soffa. Pentry med kylskåp, kokplattor och enkel
köksutrustning. Matplats. Tv. Dusch och wc. Slutstädning, ej diskning. Självhushåll.
Pris per pers för alt.1 är ca 7 900 sek.
Vad ingår:
I priset ingår boende på hotell/Apartments Horizont Punta Verudela, 3-4 timmar tennis på grus
varje dag, en T-shirt.
Dubbel turnering, mix självklart.
Halvpension (frukost och middag) kan köpas till för 18 euro per dag.

Alt. 2
Histria, Punta Verudela
mer info www.ving.se
Hotellbeskrivning
Klassiskt hotell med vackert läge vid havet. Poolområde med saltvattenpool (ca 105 m2) och
solstolar. Flera restauranger med à la carte, barer och coffee-shop. Rumsservice 07-21.
Fitnesscenter. Konferensfaciliteter.
Rumstyper
Dubbelrum för 2-3 personer
Rummen
Rymliga, ljusa och luftkonditionerade dubbelrum med balkong. Vissa har dubbelsäng, queen
size. Extrabädd i bäddbar soffa. Tv, telefon och minibar. Heltäckningsmatta. Dusch/bad och wc.
Måltider
Frukostbuffé.
Pris per pers för alt.2 är ca 8 900 sek

Priset gäller för plats i dubbelrum och om man vill ha ett enkelrum måste man kontakta
resebyrån Ving.
Hotellen är belägna i en lagun nära havet. Det finns ca 50 grusbanor i området
Alt.3
Punta Verudela-Apartments Horizont, Punta Verudela
mer info www.ving.se
Hotellbeskrivning
Stor lägenhetsanläggning nära havet. Ett poolområde med solstolar mot avgift och poolbar som
serverar enklare rätter ligger ca 250 m från Horizont. Ca 300 m till receptionen från
lägenheterna. Restaurang med à la carte, bar och coffee-shop. Minimarket.
Till tennisbanorna ca 1000 m.

Rumstyper

2-rumslägenhet för 2-4 personer
Lägenheterna
Ljusa, moderna tvårumslägenheter (ca 35 m2) med balkong mot omgivningarna.
Luftkonditionering mot avgift. Vardagsrum, sovrum och pentry. Extrabädd i bäddbar soffa och
enkelsäng. Kylskåp, kokplattor och enkel köksutrustning. Tv. Matplats. Dusch och wc.
Självhushåll, vilket innebär slutstädning. Städning och diskning under vistelsen ingår ej.
Pris per pers för alt.3 är ca 7 300 sek
Vad ingår:
I priset ingår boende på hotell/Apartments Horizont Punta Verudela, 3-4 timmar tennis på grus
varje dag, en T-shirt.
Dubbel turnering, mix självklart.
Halvpension (frukost och middag) kan köpas till för 18 euro per dag.

Övrigt:
Tränarkåren:
Ansvariga för träningen är:
Jasmin Galijasevic, chefstränare i Enskede Lawntennisklubb och diplomerad tennistränare
enligt Svenska tennisförbundet.
Björn Holmgren, deltidsanställd i Enskede Lawntennisklubb och diplomerad tennistränare
enligt Svenska tennisförbundet.
Vladimir Romcevic, vuxen tennis tränare i Enskede Lawntennisklubb, med erfarenhet av både
bredd- och tävlingsverksamhet.
William Ekelöf – 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 !!!

