
 

 

För 10:e året i rad arrangerar vi nu en tennisresa! Följ med Linköping Tennisakademi och Hå-

kan Petersson på en tennisresa till Paguera, Mallorca. Varva tennis med god mat, sol och bad. 

Vi flyger direkt med Norwegian från Arlanda till Palma och bor på 4* hotellet Valentin Reina i 

Paguera, med gångavstånd till stranden och tennisbanorna.  

 
Paguera ligger ca 30 min från flygplatsen och är en liten badort som är omringad av vackra 
berg perfekta att vandra i. Hotellet vi bor på heter Valentin Reina och ligger bara på 5 minu-
ters gångavstånd från tennisanläggningen och väldigt nära stranden. Hotellet har pool och ett 
litet gym.  
 
Vi spelar 4 timmar tennis per dag (ankomstdag prel 2 tim tennis, avresedag ingen tennis) 
med tränare, ett förmiddags– och ett eftermiddagspass. En spelfri dag. Medföljande som ej 
spelar tennis ges rabatterat pris. 

Winslow Travel AB 

Gjuterigatan 1 D 
582 73 Linköping 
Telefon: 013-352230 
Fax: 013-100420 
E-post: info@winslowtravel.se 

Följande ingår i resans grundpris: 
• Flyg med Norwegian från Arlanda till Mallorca. 
• Buss till och från flygplatsen på Mallorca . 
• Logi på hotell Valentin Reina 4* i 7 nätter.  
• www.valentinhotels.com 
• Halvpension (frukost och middag). 
• Ca 22 timmar tennis med tränare. 
 
Resan görs tillsammans med Winslow Travel AB i Linkö-
ping. Anmälan görs via hemsidan nedan. 
 
Winslow Travel AB 
Patrick Bäck 
Tel 013-352230 
Email: patrick.back@winslowtravel.se 
www.winslowtravel.se.  Gå in på rubriken ”Följ med”. 
 
Med reservation för ändrade valutakurser och att minimiantal 
uppnås. Vid anmälan betalas en anmälningsavgift på 3300:-. 
Slutbetalning görs 65 dagar innan avresa. Winslow Travel har 
ställt resegarantier till Kammarkollegiet enligt lag.  

Grundpris/person 

Del i dubbelrum, standardrum  SEK 13950:- 
Tillägg enkelrum:                    SEK 2890:- 
Tillägg havsutsikt/rum: SEK 1770:-  
 
Ingår ej i grundpriset: 
Dryck.  
Avbeställningsskyd(vid sjukdom) SEK 925:- 
Reseförsäkring. 
Obligatorisk. turistskatt, prel EUR 3,30/
pers/dag betalas på plats (2018). 

 

Tennisresa till Paguera Mallorca, med 

 Linköping Tennisakademi, 17/5—24/5, 2019 


