
    Tävlings- och trivselresa till 

Croatien V.26 
          27 juni-4 juli 

 

 
 

Info  

För sjunde året i rad, under veckan 26 (27 juni-4 juli), åker vi ner till Croatien, för att träna 

tennis på grus i en vecka.  

Vi vill erbjuda platser till tennisentusiaster i alla åldrar, från 7 till 77 år. Vi planerar och 

genomför din träning enligt din spelstyrka. 

 

Resmål: Porec-mer info www.ving.se  

Vi kommer att flyga med Ving  

För att kunna boka flyg, hotell och buss (transfer) i god tid, går vi ut med förfrågan nu. 

Antalet platser på flygplanet är begränsat till 20st.  

Sola, bada och njut av det gröna och vackra Porec,  

Obs! Vi vill betona att man gör sin egen bokning via Ving och bokar det alternativet man vill 

ha. Bästa pris får man om man gör en bokning själv via internet, www.ving.se  Glöm inte att 

boka transfer. Träningsavgiften betalas till klubben. 

 

Aktiviteter och nöjen 

Porec är ett bra resmål även för dig som vill ha en mer fartfylld semester. Det härliga vattnet 

inbjuder till allehanda vattenaktiviteter, såsom snorkling och vattenskidåkning. Vill du utforska 

den vackra naturen på egen hand och samtidigt bättra på konditionen finns det möjlighet att 

hyra mountainbike. Det finns också en hel del restauranger, barer och nattklubbar, där du kan 

äta gott och känna på det kroatiska nattlivet.  

 

Utforska Istrien 

Tycker du om utflykter finns det mycket att se och göra i närheten. Fem mil från Porec ligger 

Istriens “huvudstad” Pula, som lockar med välbevarade romerska tempel, en fantastisk romersk 

arena, italienskt kaféliv och shopping. Ett annat tips är att hyra bil och resa på upptäcktsfärd 

bland Istriens vackra vingårdar och charmiga byar. 

http://www.ving.se/
http://www.ving.se/


 

 

 

Alt. 1 

Laguna Istra, Porec + mer info - www.ving.se 

 
 

Hotellbeskrivning 

Populärt och omtyckt hotell med centralt läge i Zelena laguna. Hotellet, som har poolområde 

med solstolar, ligger på en sluttning 200 m ovanför stranden. Bar och restaurang med 

buffémåltider. Tennis. Ca 4 km till Porec centrum. Bra kommunikation med båt och minitåg till 

Porec. 

 

Rummen: 

Fräscha, luftkonditionerade dubbelrum med balkong som vetter mot havet. Kylskåp mot avgift, 

betalas direkt till hotellet. Extrabädd i bäddfåtölj. Heltäckningsmatta. Tv. Dusch och wc. 

Måltider  

Halvpension (frukost- och middagsbuffé). 

Pris per person i dubbelrum är ca 8600 sek - Resan kostar ca 6800 sek + tennis 1800 sek 

 

Vad ingår: 

I priset ingår boende på hotell med halvpension, 3-4 timmar tennis på grus varje dag, en T-shirt. 

 Dubbel turnering, mix självklart och beachvolleyboll.  

 

             

Alt. 2Hotel Laguna Molindrio, Porec   mer info www.ving.se 

 
Hotellbeskrivning 

Stort renoverat hotell med centralt läge i Zelena Laguna. Stor trädgård med tre pooler (198, 114 

resp. 60 m2) samt polbar. Bar och restaurang. Gym. 

http://www.ving.se/
http://www.ving.se/


 

Rummen 

Fräscha, renoverade dubbelrum med luftkonditionering och balkong. Alla rum har grand lit. Tv. 

Hårtork. Dusch och wc.. 

 

Måltider 

Halvpension (frukost- och middagsbuffé). 

  

Pris per pers för alt.2 är ca 8 900 sek - Resan kostar ca 7100 sek + tennis 1800 sek 

 

Vad ingår: 

I priset ingår boende på hotell med halvpension, 3-4 timmar tennis på grus varje dag, en T-shirt. 

 Dubbel turnering, mix självklart och beachvolleyboll.  

 

          

 

Priset gäller för plats i dubbelrum och om man vill ha ett enkelrum måste man kontakta 

resebyrån Ving.  

Hotellen är belägna i en lagun nära havet. Det finns ca 50 grusbanor i området 

 

 

 

               

Tränarkåren: 

Ansvariga för träningen är: 

 

Jasmin Galijasevic, chefstränare i Enskede Lawntennisklubb och diplomerad tennistränare 

enligt Svenska tennisförbundet. 

Vladimir Romcevic, vuxen tennis tränare i Enskede Lawntennisklubb, med erfarenhet av både 

bredd- och tävlingsverksamhet.  

William Ekelöf – tränare som jobbar både med vuxna och barn och håller hög spelnivå, är med 

i A-laget 

 

OBS!!! Begränsat antal platser !!! 
Frågor?  Hör av dig till Jasmin 0703 95 70 26 !!! 
 

   


