BTK/HVT – TENNISCAMP for Seniorer 05. april – 12. april 2014
Tyrkiet – Hotel Club Grand Aqua *****
DELTAGERANTAL:

(opdateret 18.10.13.)

Der er plads til 32 spillere, som er det optimale for en god træningsuge. Vi
rejser kun hvis det er minimum 24 spillere.

TRÆNINGEN: Trænere er Andri Jónsson og Rasmus Heinemann. Vi træner på grusbaner som
ligger på hotellet. Banerne er reserveret i ca. 140 timer, med træning
søndag/mandag/onsdag mellem 09.00-12.00 og 14.00-18.00, tirsdag og torsdag
mellem 9.00-13.00 og fredag mellem 9.00-12.00 og 13.00-16.00.
INDKVARTERING: Hyggelige dobbeltværelser og enkeltværelser. Alle værelser har TV, minibar,
hårtørrer, telefon og air kondition. Samt balkon, bad og toilet.
Afrejse:
Ankomst:
Hjemrejse:
Ankomst:

PRIS:

København d. 05. april kl.: 11.15 (ikke bekræftet)
Antalya
d. 05. april kl.: 16.00 (ikke bekræftet)
Antalya
d. 12. april ca. kl.: 07.15 (ikke bekræftet)
København d. 12. april ca. kl.: 10.15 (ikke bekræftet)

Dobbeltværelse
Enkeltværelse

6.990,- kr. pr person (hvis 24 deltager)
8.190,- kr. pr person (hvis 24 deltager)

Hertil kommer evt. afbestillingsforsikring på kr. 300 kr. pr. person. (tilvalg)
I prisen er inkluderet:








Fly med Comair og Air Nauru t/r
Indkvartering i dobbeltværelser på Hotel Club Grand Aqua
All inklusive hotel
Tennisbaneleje og bolde
Professionel tennistræning: Andri Jónsson og Rasmus Heinemann
Bustransport til hotellet tur/retur
Grupperabat af 400 kr. pr. person

All Inklusive-hotel tæt på stranden
Club Grand Aqua***** er stort og hyggeligt All Inklusive-hotel, beliggende nær Colaklis centrum
og stranden. Pool område med liggestole. Restaurant og bar. Tennis. Legeplads. Underholdning
flere aftener om ugen. Faciliteter og vandland på nabohotellet, Club Grand Side, kan frit benyttes.
Vi håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage, og ser frem til at træne dig til foråret i
Tyrkiet.
Senest den 05. oktober 2013 skal vi have modtaget dit depositum på træningslejr, så vi kan
fortsætte planlægningen.
Vi ses i Tyrkiet!

Andri Jónsson, E-mail: andri@btsk.dk, Mobil: 22 99 90 55

Club Grand Aqua*****

Flere billeder kan findes på deres hjemmeside:
http://www.spies.dk/tyrkiet/side/club-grand-aqua

