
   Träningsläger i Kroatien  
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Info  
I år  flyger vi ner till Kroatien för att ha vår träningsläger. Cavtat heter ställen vi ska träna på 

och ligger 2 mil från Dubrovnik. Ca. 15-20 min från flygplatsen Cilipi.  

 

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

om man orkar! 

 

Vi flyger  ner från Arlanda med Austrian Airlines 06:30 , mellanlandning i Wien, fortsätter 

med Ryanair 12:20. Framme i Cavtat 13:40. 

 Det finns andra alternativ som man kan kolla på Momondo. 

 

Hem flyger vi med Norwegian , direkt flyg, 10:00-12:55. 

 

 En dag är det tänkt att göra utflykt till Dubrovnik. 

 

 



 

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: - All Inclusive ( all mat och dryck ingår) 

 

Vi har 16 platser att erbjuda! Först till kvarn!  

 

 

 

 

 



 

Vad ingår i paketet: 

 

-transfer till och från hotellet 

-träning-tennis 

- lätt All Inclusive ( all mat och dryck ingår) 

- rum för 2-3 per 

- t-shirt 

 

 

Pris per person i dubbelrum är 10 000 

Tillägg för enkelrum är 3500 sek 

 

Flyget (idag) kostar ca. 3000 sek. 
Flygbiljetter köper ni själva eftersom det finns massor med tillval som ni måste 
själva bestämma om ni vill köpa eller inte.  

 

.  

 

 

 

               

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

 

Om det låter intressant hör av er till Jasmin på jasmin@eltk.se eller om ni behöver mer info 

ring på 0703957026 ! 

mailto:jasmin@eltk.se

