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  Turkiet 

29 maj-5 juni, 2022 

 
 

Hej, 

 

 

Resan är en vecka lång och innebär träning på grus ca 3 tim/dag fördelat på 

två pass, löpning, fys och andra passande aktiviteter (gym finns). 

Mellan passen är det mat och vila som gäller. 
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Här kommer lite info gällande vår resa till Turkiet.     
 

Vi flyger med Pegasus/Sun Express 

 

 
 
Flyg till Antalya: 

 

Alt.1  
 
Den 29e maj flyger vi kl.02:50 från Arlanda och landar 07:50 i Antalya.  
( Sun Express flygbolag) 
 
Den 5e juni flyger vi hem från Antalya kl.06:40 och landar på Arlanda 
09:45. ( Pegasus flygbolag ) 
 

Alt.2  
 
Den 29e maj flyger vi kl.10:35 från Arlanda och landar 15:30 I Antalya. ( 
Pegasus flygbolag ) 
 
Den 5e juni flyger vi hem från Antalya kl.06:40 och landar på Arlanda 
09:45. ( Pegasus flygbolag) 
 
 

Flygbiljetterna köper ni själva!!!  
  
( det finns flera tillval som ni själva kan välja på biljetten när ni bokar 
den). 

 

Nedan följer ett upplägg för veckan. Alla tider är ca - tider och styrs av 

träningstiderna. Aktiviteterna kan variera efter både väder och vind, men även 

efter träningsdos. Allt kan hända här… 

För att detta ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att alla tar hänsyn till 

varandra, hjälps åt men också lyssnar på de direktiv som ges, t.ex. tid för att 

sova, smörja sig med solskydd, dricka vatten etc.  
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Måndag – Lördag (torsdag är vilodag) 

7.15 Löpning/Gymnastik  

7.30 Frukost  

9.00–11.00 Tennisträning 

12.30 Lunch 

16.00 Mellanmål 

17.00 -18.00 Tennisträning 

19.30 Middag 

22.30 Läggdags, släckt och tyst  

 

 

Priset för boende och tennis är 9 000 kr 

I priset ingår, transfer till och från hotellet i Turkiet, boende ( del i dubbelrum. 

Enkel mot tillägg ), all inklusive hotell ( mat och dryck ingår), tennisträning (3 

timmar om dagen) , tennistränare, grusbanor, bollar, solsken.  

Avgiften för resan ska fakturerats från klubben. 

 Kostnader för transfer till och från Arlanda ligger utanför klubbens försorg. 

 

 

 

Tänk på att ta med, 

 

Pass- skall vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst 

Träningskläder, även löparkläder & skor 

Grusskor 

Gott om strumpor 

Vattenflaska 

Handduk (att ha med sig på banan) 

Extra tennisracket 

Hopprep 

Keps 

Solglasögon 

Solkräm 

Badkläder 
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Badtofflor 

Fickpengar 

Ryggsäck/bag 

Apotek – plåster, huvudvärkstabletter, etc. 

Extra senor om ni har  

Se till att tennisracketarna är nysträngade!  

 

 

 
 

Att ha rätt attityd och inställning är viktigt! 

Meddela Jasmin snarast om ni vill åka med på jasmin@eltk.se 

Så får vi kika om det finns en lämplig grupp tillgänglig.  

 

Mvh 

Jasmin 

PS. Glöm inte hopprep!  

mailto:jasmin@eltk.se

