Tennismatka Portugalin Caravelokseen
ja Estoril Open ATP-kisoihin 30.4.-7.5.2017
Vappu Portugalissa oman lajin parissa ja erinomaisessa seurassa!
Lähde mukaan Variston Tennis Ry:n valmentajan, Antti Pelkosen johtamalle matkalle Portugalin
Caravelokseen ja Estoril Open ATP-kisoihin. Caravelos sijaitsee noin 23 km päässä Lissabonista
aivan meren rannalla. Matkaa Estoriliin on noin 7 km ja Cascaisiin 12 km. Alueella on helppo kulkea
hyvien junayhteyksien vuoksi. Omien harjoitusten ja pelien jälkeen on mahdollisuus siirtyä ATPturnaus katsomoon Estoril Open kisoihin.
TAP Portugalin lennot Lissaboniin:
SU 30.4. TP791 Helsinki – Lissabon 04.45 – 07.40
LA 6.5. TP792 Lissabon – Helsinki 21.25-04.00+1 (sunnuntai aamuyöstä 7.5. Helsingissä)
Lennoilla maksuton ruokatarjoilu sekä 23 kg + 8 kg matka- ja käsimatkatavaraa.
Riviera Hotel * * * *
R. Bartolomeu Dias 2775.551, Carcavelos, Portugal
www.rivierahotel.pt
Hotelli Carcavelon merenrantakaupungissa. Estorilin
rannikon pisimmälle hiekkarannalle on matkaa 300 m,
Cascaisiin 8 km ja Lissaboniin 23 km. Hotellissa on A
Concha -ravintola, Farol baari, uima-allas ja tenniskenttä.
Hotellin yhteydessä on myös kylpylä. Hotellin vieressä on
Riviera ostoskeskus, jossa on noin 60 liikettä. Huoneissa
on ilmastointi, minibaari, tallelokero, parveke/terassi, tv,
puhelin, radio, internet-yhteydet ja hiustenkuivain.
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Carcavelos Ténis
www.carcavelos-tenis.com
Tennisklubi sijaitsee aivan hotellin vieressä. Klubilla on kolme katettua kenttää sateen
sattuessa. Klubilla on snackbar/ravintola, kauppa ja hieronta.
Antti Pelkosen tennisvalmennukset
ma 1.5. / ti 2.5. / ke 3.5. / to 4.5. / pe 5.5. klo 10:00-13:00 massakentillä
Matkan hinta

960 € / hlö jaetussa 2hh
220 € / hlö huonelisä 1hh
hinta edellyttää minimi 10 hengen ryhmää

Tennisvalmennuksen osuus

300 €/hlö (Antti Pelkonen laskuttaa matkustajilta)

Hintaan sisältyy
TAP Portugalin lennot Helsingistä Lissaboniin lentoveroineen
lennon tarjoilut ja 23 kg + 8 kg matka- ja käsimatkatavaraa
lentokenttäkuljetukset kohteessa, tulokuljetuksella englanninkielinen opas vastassa
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella
Antti Pelkosen tennisvalmennus 5 päivänä massakentillä
Lisämaksusta
ATP turnausliput (tulevat julkiseen myyntiin myöhemmin loppuvuodesta 2016)
Matkan maksuehto

Ennakkomaksu 300 € / hlö varauksen yhteydessä.
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua=13.3.2016

Lisätietoja matkasta

Antti Pelkonen p. 0400-617665
antti.pelkonen@varistontennis.net

Varaa matkasi 27.1.17 mennessä: susa@kontiki.fi / 045-124 2000
paikkoja rajoitettu määrä
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva
henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan. Räätälöityjen erikoismatkojen
peruutusehdot ovat tiukat ja näin ollen vakuutus on hyvä olla kaikilla matkustajilla voimassa.
Hinnat perustuvat 21.9.2016 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin ja minimi 10 hengen
ryhmään. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.
Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään
hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Hinnat sisältävät verot. Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd,
joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin
(1929/00/Mj Mv) ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja.
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