
 

Tennisrejse til Mallorca uge 41, 2021 
 

Tag med til fantastiske Mallorca og få en uge med masser 
af tennisoplevelser 

 
Hvornår: Afrejse lørdag d. 9/10-2021 (morgen). Hjemrejse lørdag d.16/10 (aften). 
 
Turen er for dig der: 

 Er let øvet eller øvet 
 Har lyst til en uge sammen med andre tennisentusiaster 
 Har lyst til at forbedre din tennisteknik. 
 Har lyst til hyggeligt samvær på og uden for banen.  
 

Det får du:  
 Tennistræning med fokus på teknik og fejlretning, med udgangspunkt i dit niveau og 

spil.  
 Doublespil med forskellige makkere. 
 Hyggeligt samvær på og uden for banen. 
 Den traditionsrige afslutningsturnering i double. 
 Samlet 10 timers spil og 9-10 timers træning, i alt 19-20 timers tennis!  
 Baner beliggende på hotellet.  
 Trænere på turen er Kim Horneman og Thomas Skovengaard, der begge har stor 

erfaring med voksen / motionisttræning.  
 

 
 

  



      Her skal vi bo:  

Vi bor på Hotel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa, der ligger mellem Port Pollencas 
havnebugt og S’Albuferetas naturreservat, som tilsammen udgør hotellets naturskønne 
omgivelser. Blot 25 meter fra hotellet ligger en strand, hvor du kan tage en dukkert i 
bølgerne. Hotellet byder på fantastiske poolområder med flere pools, seperat børnepool 
samt liggestole og parasoller. Uanset om du er til musik og aktiviteter ved poolen eller ro 
og afslapning, er området stort nok til begge dele.  
Bravo Tours er ansvarlig for rejsen og læs meget mere om hotellet på bravotours.dk  
 

      Priser: 

Pris pr. pers. i delt dobbeltværelse med terrasse/balkon. Halvpension, 
indtjekket bagage og bustransfer til/fra hotel er inkluderet.  

6.199,- 

Tennispakke (samlet 19-20 timers tennis, incl. baneleje, bolde og 
træning. 

1.650,- 

Mulige tilkøb:  
Eneværelse 900,- 
All inclusive 1.399,- 
Mad ombord på flyt (t/r) 190,- 

  
Tilmelding og yderligere information  
Tilmelding på mail senest d. 15/6-2021 til thomas@skovengaard.dk. Spørgsmål er altid 
velkomne, ring til Thomas på 52131336.  
 
I tilfælde af aflysning pga. rejserestriktioner er rejsen omfattet pakkerejseloven. Læs 
mere om det på Bravo Tours hjemmeside. Ved tilmelding skal følgende oplyses: Navn 
(som i pas) Adresse, mobilnummer, mailadresse, alder, evt. tilkøb (eneværelse, all-
inclusive, mad på flyet) 

 
 

 


