
Mallorcaturen april 2019 

 

HUSK AT LÆSE HELE OPSLAGET SAMT 
SKRIVEBEMÆRKNINGER 

 

IGEN i år: Der er mulighed for at tage ledsager med ikke spiller tennis. ( Se pris længere nede ) 

 

Afrejse lørdag den 20. april 2019 . 

Hjemrejse lørdag den 27. april 2019  

 

Hotel Son Caliu 4* i Palma Nova. 

 

Det charmerende hotel Son Caliu i Palma Nova er et meget stemningsfyldt hotel. Det ligger 10 m fra den ugenerte strand 

og i gåafstand fra Palma Novas caféer og lange strandpromenade. Hotellet har en stor have, flot poolområde med 

solterrasse og solsenge samt børnepool og indendørs pool. Endvidere bar, restaurant, tennisbane, fitness, bordtennis, 

nyere spa- og wellnesscenter, frisør og eget dykkercenter (nogle faciliteter er mod gebyr). Der er desuden dans til 

livemusik 3-5 gange om ugen. Ingen bestemt udsigt kan garanteres. 

Der er gratis trådløst internet på hele hotellet. 

 

Sporting Tennis Club 

20 træningspas på Sporting Tennis Club inkl. en miniturnering om lørdagen. Ca. 15 min. gåtur fra hotellet. 

 

Transfere 

Transfer til og fra hotellet. 

 

Trænere NYHED 

3 til 4 trænere med bolde og masser af energi 

 

Værelser 

Der er følgende muligheder for ophold 

 

Standard dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 900  

Eller 

Lejlighed med havudsigt.  

 
Du bedes ved tilmeldingen skrive hvem du evt. vil dele værelse/lejlighed med. 

 

 

Pris 

Pris: anslået kr. 8.300 med halvpension og tennis ved 2 på værelset/lejligheden.  Morgenmad og Aftensmad spise på 

hotellet. 

Pris for ledsager der ikke spille tennis: anslået kr. 6.300 med halvpension ved 2 på værelset/lejligheden.  Morgenmad 

og Aftensmad spise på hotellet. 

 

Vi vil denne gang undersøge muligheden for at vi selv arrangere turen for at gøre den lidt billigere, men det kræver 
hurtig tilmelding. Når I tilmelder jer så husk at skrive om I vil have lejlighed eller enkelt/dobbeltværelse og hvem I vil 

dele det med. 

 

Evt. spørgsmål rettes til mobil 4095 2100 eller mail formand@dragoertennis.dk 

Forbehold for ændringer. 

mailto:formand@dragoertennis.dk

