NTV tur Spania 17.sept – 1.okt 2017

Det er med glede vi på vegne av NTV igjen kan invitere til årets turnering på anlegget Blue Sense
Villajoyosa (Euro Tennis). Vi håper mange både tidligere og nye deltagere har lyst til å bli med.
For mere info om hotellet se www.bluesensevillajoyosa.com

1) FLYBILLETTER: Ut fra fjorårets tilbakemeldinger, anbefaler vi i år at hver
enkelt deltager selv bestiller egne flybiletter.
For de som ønsker kan vi være behjelpelige med bookinger av flybillett.
Administrasjonstillegg for booking av flybillett kr. 500,- per person. Kryss av på påmeldingsskjema
ved behov.

Vi anbefaler følgende flygninger fra Gardemoen / Alicante/ Gardemoen:
*Oslo/Gardermoen til Alicante søndag 17.09
*Alicante til Oslo/Gardermoen søndag 24.09

kl 12.15 Flight D85321
kl 15.40 Flight D85322

*Oslo/Gardermoen til Alicante søndag 24.09
*Alicante til Oslo/Gardermoen søndag 01.10

kl 12.15 Flight D85321
kl 15.40 Flight D85322

NB: Ved flybestilling individuelt er regelen: 1 bagasjekolli a 20 kg er inkludert + håndbagasje.
Husk å bestille ekstra kolli ved behov.
Transfer til og fra hotellet, KUN med våre anbefalte flygninger. Vi bestiller dette når vi vet hvem som
reiser med hvilken avgang. Transfer pris er ca kr 100 pr pers pr vei (kommer i tillegg)
For de som ankommer med andre flyvninger:
Bestilling av flybuss med Marianne Tours i Alicante: http://mariannetours.no/flybuss.html

2) TENNIS AKADEMI med Thomas Wettergreen og assistenttrenere

i Uke 38:

Mandag tom fredag 1,5 time per dag kr. 1.400,- per pers

3) HOTELLET
Kategori

Beskrivelse

A
B
C
D

Studio m/ kjøkkenkrok og balkong
Leilighet m/ stue, 2 soverom, balkong
Balkongrom m/ 2 soverom
Standard rom uten balkong

Pris ENKELT
EURO
84,79,-

Pris Dobbelt
EURO
59,64,54,59,-

3
pers
59,49,-

Tennisbankett i uke 39: Festmiddag med drikke a 25 euro kommer i tillegg og betales direkte til
hotellet sammen med rommet ved ankomst.

Prisen på hotellet er i euro og gjelder per person per døgn med følgende inkludert:
*Fri bruk av tennisbaner
*Halv pensjon: Frokost og middag inkludert lokal vin/øl/mineralvann vann under middagen.
De dagene vi spiser middag ute av hotellet, kan middagen byttes i lunsj etter avtale.

PRAKTISK INFO:
Påmelding:
Påmeldingsbeløpet Kr. 1.200,- for spillere og kr. 900,- for ledsagere.
Påmeldingen er godkjent når påmeldingsbeløp er registrert på konto.
Beløpet dekker administrasjon- og påmeldingskostnader, startkontingent, bidrag til NTV,
velkomstdrink begge ukene samt premier.
Beløpet innbetales konto nr: 1208 53 60 491 v/ Trinelise Gran.
Merk: Hver spiller må, i tillegg til å innbetale påmeldingsavgiften, fylle inn og sende eget
påmeldingskjema. I år registreres ledsagere i samme skjema.
Turneringen starter Mandag 25 september og det arrangeres singler, doubler og mixed.
Deltagere som er med i to uker tar med to ballrør, de andre tar med ett.
Prisen for flybilletter og transfer for de som ønsker det via oss kommer i tillegg.
Fyll ut skjema under og send oss i retur for å bestille din deltagelse.
Bookingen er bekreftet når innbetalt beløp er registrert på konto.
Oppgitte priser er gitt ut i fra et antall på minimum 70 deltagere.
Hotellet: Rommene kan kun bestilles via oss og registreres i påmeldingsrekkefølge etter innbetalt
påmeldingsbeløp a kr. 1.200,- per person for spillere og kr. 900,- for ledsagere.
Vi må ta forbehold om tildeling av ledig romkategori ut i fra ledig romkapasitet. Rommene blir fordelt
etter mottatt påmeldingsskjema for registrering og så godt det lar seg gjøre ut i fra romønsker.
Vi har også fått bekreftet fra hotellet at alle rom vil bli utstyrt med kjøleskap innen vår ankomst.
Rommene samt bankettmiddag betales direkte til hotellet ved avreise.
Avmelding: Eventuell avmelding må skje skriftlig. Alle avbestillinger belastes med kr. 500,NB: Ved avbestilling 4 uker eller senere før avreise beholdes hele påmeldingsbeløpet.
2 uker eller senere før avreise belastes hotellopphold i sin helhet ved en eventuell avbestilling.

Turneringen vil bli publisert i turneringssystemet "Tournament Software".
SPØRSMÅL rundt selve gjennomføringen av tennisarrangemente kan rettes til Thomas
Wettergreen på mail: thomas@w-sport.no tlf: 906 48 132. Spørsmål og registrering av påmelding
osv gjøres til Trinelise på mail: trinelise@stavernevent.no eller tlf 93 88 03 33
Vi gleder oss til nok et hyggelig tennisopphold med masse trivelig tennis og sosialt samvær!
Hilsen Trinelise og Thomas

