Vi rejser den 25. Marts 2019!!!!!!
Er du med??
Udendørs tennis i marts 2019!
Tennis tur med 3 timers daglig tennis træning, samt mulighed for mere spil.
Hotellet har 7 tennisbaner tilknyttet.
Vi rejser i samlet flot til Tyrkiet mandag den 25. marts 2019 og kommer hjem
mandag den 1. april 2019.
Forventede flytider:
Afgang Kastrup kl. 17.35
Ankomst Antalya kl. 22.10
Afgang Antalya kl. 14.00
Ankomst Kastrup kl. 16.35
Vi skal i 7 nætter bo på dette dejlige 5-stjernet hotel under den blå himmel i
Antalya
KAMELYA SELIN HOTEL COLAKLI
Pris 6.398 kr.
Prisen er for det

HELE!

Dvs. rejse, mad ombord på flyet, ophold, transfer lufthavn-hotel
t/r til, træning og forplejning (mad og drikkevarer ad libitum).

15 kg bagage og 5 kg håndbagage.
Mulighed for enkelt værelse med tillæg på 1.100 kr.
Mulighed for havudsigt pr. uge 150 kr.
Har du ægtefælle eller kæreste, som gerne vil være med, er der også
mulighed for begyndertræning…..man kan selvfølgelig også bare slappe af etc.
Prisen er den samme.
Vil du med, bedes du tilmelde dig til Bravo Tours. Der vil efter tilmelding blive
fremsendt en opkrævning på et depositum (1 tkr.) til Bravo Tours.
Du tilmelder dig (jo før jo bedre, så du er sikker på, at der er plads) ved at
sende en mail til:
Mogens Spangenberg, Dansk Tennisforbund,
Spangenberg@tdcadsl.dk
Du skal i mailen anføre:
Fulde Navn (som i passet!!)

Adresse
E-mail
Telefon nr.
Fødselsdato
Jeg er ikke rejseguide for gruppen og er med på samme vilkår som dig selv.

Og vigtig! Herlev Tennis har ingen del i dette, så rejsen er på eget
ansvar fx mht. forsikringer etc.
Hvis spørgsmål, bedes du venligst rettet til Mogens Spangenberg, Dansk
tennisforbund, Spangenberg@tdcadsl.dk, telefon nr. 86494707 og del gerne
eventuelle informationer med os andre. Jeg har oprettet en Facebook gruppe
til interesserede rejsedeltagere "Tennis marts 2019.
Send en besked på Messenger til mig, hvis du vil med i FB gruppen
(interessegruppen).
Mange hilsener
Merete Addis

