Spela & träna tennis med Sofia på Cypern!

Följ med Sofia Brun på en tennisresa till Cypern
den 10-17 april 2022! Föredrar du golf istället för
tennis så går det också bra.
Tillbringa en underbar vecka med mycket träning, spel, sol och bad i en
trevlig gemenskap. Sofia har en gedigen bakgrund som tränare och en
mycket duktig tennisspelare. Det är en gruppresa så det är inga problem
om du vill anmäla dig själv.
Vi bor på ett femstjärnigt hotell, Korineum Golf & Beach Resort, som är en
underbart vacker plats på norra sidan av Cypern.
Programmet kommer att innehålla träning och spel men med möjlighet att
kunna njuta av annat också.
På hotellet finns även andra aktiviteter såsom golf, biljard, bordtennis, dart
& fin spa avdelning där du kan få massage. Vi kommer att ha gemensamma
middagar
Vi bor i stora härliga rum. Ni har tillgång till pool och närhet till en underbar
badstrand. Endast 20 minuter med taxi ligger den idylliska staden Kyrenia.
Här kan du strosa runt i stadens charmiga hamn, utforska affärer,
restauranger & caféer.
Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn…

13 495 kr per person inkl. tennisträning & spel
14 495 kr per person inkl. 5 dagars golf
Inkl. flyg* från Göteborg till Cypern med Turkish Airline via Istanbul t/r,
logi 7 nätter i dubbelrum med 7 frukostar & 7 middagar, transfer från
flygplatsen till hotellet t/r samt tennisträning och spel eller golf.
Under tennisträningen ingår det även vatten & frukt.
*= På planet ingår handbagage, resväska, ev. golfbag samt mat &
dryck. Tillägg: Rum mot havet 400 kr p/p, enkelrum 1700 kr
Vill ni flyga från Stockholm eller Oslo går det bra att ordna, be om
prisuppgift.

För anmälan ring Sofia Brun 0708-760561
eller kontakta OLKA resor 031-805570
Anmälan senast 1 februari 2022

