DGI Tennis

Tennisrejser til
Tyrkiet med
DGI Tennis
Tennis i bagende sol, flotte tennisanlæg,
dygtige instruktører og meget mere...
Med afrejse marts/april 2015
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Tennisrejser til Tyrkiet
TENNIS I BAGENDE SOL på flotte
tennisanlæg og socialt samvær er
hovedingredienserne på DGI Tennis og
Bravo Tours klubrejser til Tyrkiet.
Rejserne er en enestående chance for
at styrke det sociale sammenhold i klubben og få fælles oplevelser både på og
uden for banen.
I kan spille en masse tennis, blive instrueret af DGI instruktører samt nyde livet i
spændende og anderledes omgivelser.
Tidspunkt:
Uge 12, 13, 14, 15, 16 og 17 2015 (først
Arcanus fra uge 14).

Afrejse fra enten Kastrup eller Billund
skal angives ved tilmelding.
Tennis:
Hver formiddag vil der være tennisinstruktion fra kl. 09.00-12.00. Vi tilstræber
at give tilbud om individuel undervisning
– f.eks. på et nyt eller ændret slag, som i
løbet af ugen kan blive til et “brugsslag”.
Ønsker man at spille om eftermiddagen,
kan evt. ledige baner reserveres i receptionen for egen regning, ca. 10 Euro pr.
bane pr. time. Der spilles på kunstgræs
på Nashira, grusbaner på Club Grand
Side samt kunstgræs og hardcore på
Arcanus.

Overnatning
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Mulighed 1: Hotel Nashira, Side
Se mere på www.nashirahotels.com

Mulighed 3: Hotel Club Grand Side
Se mere på www.sezergroup.com

Pris pr. person v/2 pers. i delt dobbeltværelse: kr. 5.998,-.
Tillæg pr. person for enkeltværelse pr.
uge: kr. 1.200,-.
Ekstra uge kan bestilles (uden tennisinstruktion). Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 2.300,-.

Pris pr. person v/2 pers. i delt dobbeltværelse: kr. 5.998,-.
Tillæg pr. person for enkeltværelse pr.
uge: Kr. 1.250,-.
Ekstra uge kan bestilles (uden tennisinstruktion). Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 2.500,-.

Mulighed 2: Hotel Arcanus Side Resort
Se mere på www.arcanushotels.com
Pris pr. person v/2 pers. i delt dobbeltværelse: kr. 5.998,-.
Tillæg pr. person for enkeltværelse pr.
uge: kr. 900,-.
Ekstra uge kan bestilles (uden tennisinstruktion). Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 2.200,-.

Mulige tilkøb:
Afbestillingsforsikring kr. 195,-.
Udvidet årsrejseforsikring kr. 295,-.

Deltagerprisen inkluderer:









Fly Kastrup/Billund – Antalya t/r fra søndag til søndag
Mad om bord på flyet t/r
Transfer lufthavn – hotel t/r
Ophold på hotellet
All inclusive på hotellet
Tennisundervisning 3 timer om formiddagen i 6 dage (inkl. baneleje)
DGI rejseledere og instruktører
Olietillæg

Generelt
Deltagere:
Målgruppen for rejserne er seniorer (+30
år). Rejserne udbydes som “klubrejser”.
Derfor kan man kun være med som
deltager i en gruppe fra samme klub
eller i fællesskab med en naboklub (dog
er ægtefæller også velkomne, selvom
de måske ikke spiller tennis). Grupperne
kan max bestå af 40 personer.
Tilmelding (først-til-mølle):
Tilmelding skal ske på blanket (findes
på www.dgi.dk/tennis), som skal mailes
senest den 30.11.2014 til Mogens Spangenberg på spangenberg@tdcadsl.dk.
Ved tilmelding skal oplyses en deltagende kontaktperson for gruppen. Kontaktpersonen skal stå som den første på
tilmeldingsblanketten. Al kommunikation
fra Bravo Tours/DGI Tennis til gruppen
vil ske via kontaktpersonen. Flybilletter
sendes direkte til den enkelte deltager.
På billetten vil betalingsinformation vedr.
depositum og restbeløb fremgå.

Forsikringer:
Alle deltagere skal selv sørge for at
tegne de nødvendige forsikringer i
forbindelse med rejserne. Det Gule
Sygesikringsbevis gælder ikke i Tyrkiet,
så det er meget vigtigt, at man inden afrejse får afklaring på om egne forsikringer dækker eller om det er nødvendigt
at få tegnet en rejseforsikring. Kontakt
evt. Bravo Tours Gruppedivision og hør
nærmere. Bravo Tours samarbejder med
Gouda rejseforsikringer.
SPØRGSMÅL VEDR. FLYREJSE, forsikringer m.m. kan rettes til Bravo Tours
Gruppedivision på tlf. 96 27 37 77 eller
mail til: gruppe@bravotours.dk.
SPØRGSMÅL VEDR. HOTEL OG DET
TENNISMÆSSIGE INDHOLD (instruktion, baner m.m.) kan rettes til Mogens
Spangenberg, tlf. 40 56 00 49 eller mail
spangenberg@tdcadsl.dk.

DGI Tennis har et stærkt ønske om, at deltagerne på rejserne vil få et
indblik i DGI Tennis’ aktiviteter og i fremtiden vil deltage på flere af vores
arrangementer. Samtidig håber vi også, at flere deltagere selv vil få mod
på at engagere sig i egen klub eller landsdelsforening som instruktør eller i
forskelligt udvalgsarbejde. Der er altid brug for en ekstra hånd.

