NTV tur Mallorca 15-29.september 2018

Det er med glede vi på vegne av NTV igjen kan invitere til årets tennistur 2018.
Turen går til ny destinasjon på vakre Mallorca. Vi skal besøke en av de flotteste tennisresortene på
øya. Datoene er fra lørdag 15.09 - 29.09 (uke 38+39) Turen er for veteraner fra 35 år og oppover.
Sted: www.beachclub-fontdesacala.com
NB: Alle deltagere må reservere hotell osv. via vårt påmeldingsskjema. Ligger på siden til NTV.

I uke 38 blir det tennisakademi med Thomas Wettergreen og assistenter samt sosial tennis.
I uke 39 blir det avholdt den tradisjonsrike NTV turneringen i single,double og mixed.

1) FLYBILLETTER: Hver enkelt deltager bestiller egen flybilett.
Vi kan være behjelpelige med bookinger av flybillett for de som ønsker det.
Administrasjonstillegg kr. 500,- per billett. NB: Vi må ha egen tilbakemelding på mail.

Vi anbefaler følgende flygninger med Norwegian
*Oslo/Gardermoen til Mallorca lørdag 15.09
*Mallorca til Oslo/Gardermoen lørdag 22.09

kl 20.10
kl 15.35

Flight D86623
Flight D86622

*Oslo/Gardermoen til Mallorca lørdag 22.09
*Mallorca til Oslo/Gardermoen lørdag 29.09

kl 20.10
kl 15.35

Flight D86623
Flight D86622

NB: Ved flybestilling individuelt er regelen: 1 bagasjekolli a 20 kg er inkludert + håndbagasje.
Husk og bestille ekstra kolli ved behov.
Vi arrangerer felles transfer til og fra hotellet KUN med våre anbefalte flygninger.
Tillegg: Transferpris ca kr 100,- pr pers pr strekning. Betales direkte.
For de som ankommer med andre flyvninger:
Bestilling av egen transport: Se www.shuttledirecte.com

2) TENNIS AKADEMI m/Thomas Wettergreen og assistent trenere

i Uke 38:
Mandag tom fredag 1,5 time per dag. Pris kr. 1.400,- per pers. Egen giro blir mailet til de som melder
seg på akademeiet.

3) HOTELLET
Rom kategori/ beskrivelse – se også eget vedlegg
Dobbeltrom: ½ pensjon m/ drikke til maten, kjøleskap og balkong
Enkeltrom: ½ pensjon m/ drikke til maten, kjøleskap og balkong
Tillegg: Junior suite ( For 2 pers)
Tillegg: Sjøutsikt

Pris per pers
per natt
69 Euro pp per natt
88 Euro per natt
6 Euro pp per natt
5 Euro pp per natt

PRAKTISK INFO
Temaaften Mallorcisk aften uke 38 og tennisbankett i uke 39: Inkludert i oppgitte pris.
Drikke til måltidene lokal drikke er også inkludert i oppgitte priser.
Prisen på hotellet er i euro og gjelder per person per døgn med følgende inkludert:
*Fri bruk av tennisbaner på avtalte tider. Utenom det er baneleie 10 Euro per bane per time.
*Halv pensjon: Frokost og middag inkludert lokal vin/øl/mineralvann vann under middagen.
PÅMELDING: Deltagerbeløp Kr. 1.900,- for spillere og kr. 1.600,- for ledsagere.
Deltagerbeløpet innbetales samtidig med påmelding. Til konto nr: 1208 53 60 491 v/ Trinelise Gran.
Påmeldingen blir registrert når påmeldingsbeløp er registrert på konto.
Deltagerbeløpet dekker: Andel baneleie, premier, t-shirts, oppgradert temamiddag uke 38,
bankettmiddag uke 39, aperitiff begge kvelder, bidrag til NTV, turnering- og arrangørutgifter.
Alle spillere MÅ være medlem av NTV.
Kontakt: elin@norsketennisveteraner.no eller fyll inn skjema på: www.norsketennisveteraner.no
Selve turneringen starter søndag 23.september. Det arrangeres singler, doubler og mixed.
Deltagere som er med i en uke tar med et ballrør. Deltagere i to uker tar med to stk ballrør.
Hotellet: Rommene kan kun bestilles via oss og registreres i påmeldingsrekkefølge etter innbetalt
påmeldingsbeløp. Se eget vedlegg med mer info og bilder fra hotellet.
Vi må ta forbehold om tildeling av ledig romkategori ut i fra ledig kapasitet ved bestilling.
Rommene blir fordelt etter mottatt påmeldingsskjema og etter beste evne ut i fra rom ønsker, i
samarbeid med hotellet.
Leie av tennisbaner: Vi har reservert 8 baner i forbindelse med akademi og turnering som er
inkludert i påmeldingsbeløpet. Baneleie ut over dette gjøres av hver enkelt. Pris 10 Euro per bane per
time.
Avmelding: Eventuell avmelding må skje skriftlig. Avbestilling belastes med kr. 500,NB: Ved avbestilling 4 uker før avreise eller senere beholdes hele påmeldingsbeløpet.
Ved avbestilling 2 uker før avreise , eller senere, belastes hotellopphold i sin helhet ut i fra hotellets
generelle betingelser. Eventuelt må deltageren selv forhandle frem egenavbestillingsavtale direkte
med hotellet ut i fra deres ledige kapasitet og fleksebilitet.
Påmelding til selve turneringen gjøres i Tournament Software. Egen link kommer.
Assistanse i forbindelse med registrering fåes ved å kontakt Thomas.
SPØRSMÅL rundt gjennomføringen av akademi/ turnering: Tlf: 906 48 132. Mail: thomas@w-sport.no
Andre spørsmål Tlf 93 88 03 33. Mail: trinelise@stavernevent.no
Vi gleder oss til nok et hyggelig tennisopphold, med masse trivelig tennis og sosialt samvær, på vakre
Mallorca! VELKOMMEN
Hilsen Trinelise og Thomas

