
Mallorcaturen april 2020 
Igen tilbyder Dragør Tennis en tur til Mallorca for seniorer og veteraner. Vi tager afsted lørdag den 11. april 2020 og 
kommer hjem igen lørdag den 18. april 2020. Vi rejser, ligesom sidst, med Bravo Tours.  
 
Deltagerne skal selv bestille og betale for rejsen ved at kontakte Bravo Tours. 
Rejsen bestilles hos Sofie Alexandersen hos Bravo Tours - direkte telefonnummer er 9627 3859. 
 
Deltagerne, som ønsker tennistræning på Mallorca, skal indbetale 2.000 kr. på Halbooking (info følger på Halbooking). 
Der er mulighed for at tage en ledsager med, der ikke spiller tennis (se pris længere nede). 
 
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 er der bar, restaurant, tennisbane, fitness, 
bordtennis, nyere spa- og wellness center, frisør og eget dykkercenter (nogle faciliteter er mod gebyr). Der er 
desuden dans til livemusik 3-5 gange om ugen. Der er gratis trådløst internet på hele hotellet. 

Transfer 
Transfer til og fra hotellet er inkluderet i rejsens pris. 
 
Værelser 
Der er følgende muligheder for ophold: 
Standard dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 1.980. 
Eller lejlighed med havudsigt.  
 
De deltagere, der ønsker at dele lejlighed/værelse bedes ved tilmeldingen oplyse det til Bravo Tours.  
 
Pris for fly, transfer og ophold med halvpension 
Pris: kr. 6.898 med halvpension pr. person ved 2 på dobbeltværelse.  Morgenmad og Aftensmad på hotellet. 
Pris: kr. 6.698 med halvpension pr. person ved 2 i lejlighed med havudsigt. Morgenmad og Aftensmad på hotellet. 
Drikkevarer betaler man selv. 
 
Bemærk! 
Denne del af rejsen bestilles og betales direkte hos Bravo Tours. Depositum betales senest 1. oktober og 
restbeløbet efter aftale med Bravo Tours. Rejsen bestilles hos Sofie Alexandersen hos Bravo Tours på direkte 
telefonnummer 9627 3859. 
 
De endelige flytider oplyses i oktober af Bravo Tours. Der er IKKE mad inkluderet på flyet. 
 
Tennistræningen  
Bestilles via Halbookningen. MIN 24 spillere og MAX 28 spillere på træningen. Pris kr. 2.000 som betales ved 
tilmeldingen. Såfremt ikke mindst 24 spillere tilmelder sig træningen vil turen evt. blive annulleret og beløbet 
for træningen tilbagebetalt. 
 
Sporting	Tennis	Club.	
Vi tilbyder 14 timers træning på Sporting Tennis Club + mulighed for at spille selv på evt. ledige baner. Træningen vil 
foregå om formiddagen eller eftermiddagen afhængigt af vejret. Der vil være max 4 spillere på hver bane under 
træningen.  

Banerne ligger ca. 15 min. gåtur fra hotellet. Søren Bäcklund er ansvarlig for planlægningen af træningen. 

Trænere  
3 trænere med bolde og masser af energi. Hurtig tilmelding nødvendig både til træningen og til BRAVO TOURS, da 
der er begrænset antal pladser. 
 
Evt. spørgsmål rettes til Seniorformand, Jim Guldbrandsen på mail senior@dragoertennis.dk 



Tilbud fra Bravo Tours 
Tennisrejse på Mallorca – uge 16 2020, afrejse d. 11. april 2020 i 1 uge  
 
Hotel og lejligheder Son Caliu med halvpension  

Pris pr. person v/2 i 2-værelses lejlighed: 
Pris pr. person v/2 i dobbeltværelse: 
Tillæg for dobbeltværelse til enebrug (begrænset antal):  

Det er ikke muligt at bo alene i lejlighederne.! 

Priserne indkluderer: 
•	Fly fra Kastrup – Palma t/r 
•	1 stk. ind tjekket bagage + 1 stk. Håndbagage pr person •	Transfer lufthavn – Hotel t/r 
•	Ophold på Son Caliu 
•	Halvpension på hotellet 
•	Dansk rejseleder service  

Mulige tilkøb pr. person: 
•	Mad ombord på flyet t/r: 180 kr. •	Afbestillingsforsikring: 195 kr. 
•	Rejseforsikring: 295 kr.  
 
Pga. renovering af selv hoteldelen på Son Caliu, er dobbeltværelserne dyrer til næste år end lejlighederne pa ̊ Son 
Caliu.  

 

Læs om hotel og lejligheder her:  

https://www.bravotours.dk/rejser/spanien/mallorca/palma-nova/son-caliu-lejligheder/ 
https://www.bravotours.dk/rejser/spanien/mallorca/palma-nova/son-caliu-hotel-spa-oasis/  

 


