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Offert 
Tennisresa Mallorca 2023 

18 september – 25 september måndag - måndag  

 

 
 
 

 
Till: Stefan Jacobsson 
Offert: Ver 1 
Datum:  2022-12-08 
Giltighetstid: 2022-12-21 
Utresedatum: 2023-09-18 

Returdatum:   2023-09-25 
Destination: Paguera, Mallorca 
Antal personer:  ca 25-35 
Antal sidor: 7 
Kontaktperson:   Patrick Bäck 

 

 
Hej! 
 
Här kommer ett förslag på er ev tennisresa till Paguera, Mallorca, hösten 2023. Jag har även lagt till 
medföljandepris. Ingen är uppbokat i nuläget utan det gäller med reservation för platstillgång. Titta 
på det och hör av dig om ni vill boka upp något. 
 
Notera programmet på tennisen. Om ni vill annorlunda eller ha ett annat antal banor så kan 
totalpriser komma att justeras något. Noterat även vad som gäller om någon tränare inte skulle 
kunna resa med, under Avbokningsregler. 
 
Offerten är giltig tom 21/12. 
 
Hälsningar 
 
Patrick Bäck 
Winslow Travel 
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Prel flygtider med Norwegian 
D84211   18SEP  Arlanda - Palma    0610  0950   
D84212   25SEP  Palma – Arlanda   1035  1415   
Flygbolag: Norwegian 
Observera att flygtiderna ovan är preliminära och kan komma att ändras längre fram av flygbolaget. 
Antal platser: ca 25-35 (vi håller inga platser för närvarande) 
 
Incheckning 2 timmar innan avgång. Incheckningen stänger 40 minuter före avresa. 
Incheckat bagage: Två väskor max 20 kg/väska. 
Handbagage: En väska max 10 kg 
 
Hotell 
 
Hotel Valentin Reina 
Calle Mallorca, 1  
07160 Paguera - Majorca (Spain) 
 
Tel 0034 971686350 
Prel måltidstider: 
Frukosttider: prel 07.45 – 10.00  
Middagstider på hotellet: prel 19.00 – 21.00 
Hotellet kan dela middagstiderna i två tider, beroende på hur uppbokat hotellet är. Definitiva tider 
fås vid ankomst.  
 
Rum finns även med havsutsikt, mot tillägg. 

 
 

  
 
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 minuters 
gångavstånd från tennisanläggningen och väldigt nära stranden. Hotellet har pool och ett litet gym.  
  
Antal rum:  
Vi har tittat på: 
Standard Enkelrum (havsutsikt mot tillägg) 
Standard Twin dubbelrum (havsutsikt mot tillägg) 
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Tennis och tennisanläggningen 
Tennisanläggningen ligger ca 5 min promenad från hotellet och består av 15 grusbanor. 
 
www.tennisacademymallorca.com  
 

 
 
Omklädningsrum med duschmöjligheter finns på anläggningen, liksom restaurang, pro shop och pool. 
Möjlighet finns att hyra egna timmar, pris ca 170:-/timme. Notera att inga tennisskor får användas på 
hotellet så ta med er andra skor som ni har till och från tennisanläggningen. Tiderna är preliminära 
och kan ändras något av hotellet. Definitiva tider fås med slutbekräftelsen ca 1 mån innan avresa. 
 
18/9 
Ankomstdag, ingen tennis.  
 
19/9 
09.00 – 12.00 (6 banor) and 15.00 – 17.00 (4 banor) 
 
20/9 
09.00 – 12.00 (6 banor) and 15.00 – 17.00 (4 banor) 
 
21/9 
Ingen tennis.  
 
22/9 
09.00 – 12.00 (6 banor) and 15.00 – 17.00 (4 banor) 
 
23/9 
09.00 – 12.00 (6 banor) and 15.00 – 17.00 (4 banor) 
 
24/9 
09.00 – 12.00 (6 banor) and 15.00 – 17.00 (4 banor) 
 
25/9 
Avresedag, ingen tennis. 
 
Antal banor och tider är preliminära och inget är uppbokat. Vid intresse stämmer vi av vilka tider som 
finns och som ni vill ha. 
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Programförslag, måndag 18/9 – måndag 25/9, 2022. 

Mån 18/9 04.10 Incheckning på Arlanda flygplats. 
 
 06.10 Avresa med Norwegian till Palma. 
 
 09.50 Ankomst Palma. Förbokad buss väntar på er utanför ankomsthallen. 

Transport till Paguera ca 30 min. 
                       
  Incheckning från ca kl 15.00. 
 
 20.00prel Middag. 
    
Tis 19/9 08.00 Frukost. 
 
 09.00 Tennis. 
 
 12.30prel Lunch. 
 
 15.00 Tennis. 
 
 20.00prel Middag. 
 
Ons 20/9 08.00 Frukost. 
 
 09.00 Tennis. 
 
 12.30prel Lunch. 
 
 15.00 Tennis. 
 
 20.00prel Middag. 
 
Tors 21/9 08.00 Frukost. 
   
  Ingen tennis. 
 
 20.00prel Middag. 
 
Fre 22/9     08.00 Frukost. 
 
 09.00  Tennis. 
 
 12.30prel  Lunch. 
 
 15.00  Tennis.  
 
 20.00prel Middag. 
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Lör 23/9 08.00 Frukost. 
 
 09.00 Tennis. 
 
 12.30prel Lunch. 
 
 15.00 Tennis. 
 
 20.00prel Middag. 
 
Sön 24/9 08.00 Frukost 
 
 09.00 Tennis. 
 
 12.30prel Lunch. 
 
 15.00 Tennis. 
 
 20.00prel Middag. 
 
Mån 25/10 06.30 Frukost och utcheckning. 
 
 07.30prel Busstransfer från hotellet till flygplatsen. Buss bokad genom hotellet. 
 
 08.35 Incheckning. 
 
 10.35 Avresa till med Norwegian till Arlanda. 
 
 14.15 Ankomst Arlanda. 
 
 
Tiderna ovan är i nuläget preliminära.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Winslow Travel AB Hjulsbrovägen 70  Tel.+46-13-352230  
Grupp-, Konferens- och Specialresor. 589 35 Linköping  Bankgiro 319-4826  
info@winslowtravel.se  Sweden         Org./VAT: SE5567480073 
www.winslowtravel.se 

Priser  
Grundpris/person. Priset är preliminärt och gäller med reservation för att vi får platser när vi bokar. 
 
Del i dubbelrum:            SEK 14900:- 
Medföljande ej tennis: SEK 13300:- 
 
Tillägg enkelrum:   SEK 2900:- 
Tillägg havsutsikt:          SEK 900:-/person del i dubbelrum (1800:- för enkelrum) 
 
Detta ingår i grundpriset: 

 Flyg Arlanda– Palma t/r. 
 Flygskatter 
 2 incheckade bagage max 20 kg/väska. 
 1 handbagage 10 kg. 
 7 hotellövernattningar, del i dubbelrum alt enkelrum, på ovan hotell. 
 Frukost på hotellet. 
 Middag på hotellet. 
 Ankomsttransfer med privat buss. 
 Tennistider på grusbanor enligt ovan.  
 Avresetransfer till flygplatsen med privat buss från hotellet. 
 En kontaktperson hos oss, Winslow Travel AB, för konsultering under hela projekttiden, samt 

under resans gång. 
 En kontaktperson hos hotellet.   

 
Detta ingår ej i grundpriset ovan: 
 
Lokal turistskatt 
Lokal turistskatt måste betalas på plats direkt till hotellet. Den är för närvarande ca EUR 4,5 per 
person per natt.  
 
Avbeställningsförsäkring (frivilligt) 
En avbeställningsförsäkring kan tecknas och gäller då vid akut sjukdom (ej känt vid bokningstillfället) 
mot uppvisande av läkarintyg. Resenären kan då boka av och erhåller allt utom kostnaden för 
avbeställningsförsäkringen i retur samt en självrisk på SEK 600: -. Kontrollera även er ev privata 
försäkring vad som gäller. 
Prel Pris/person: 785-.  
Frivilligt, beställs av var och en, kontrollera även er egen hemförsäkring. 
 
Reseförsäkring 
Kontrollera er reseförsäkring vad som gäller. Ingår ej i ovan pris, se till att ni har en egen. 
 
Mat på flyget 
Mat på flyget ingår ej.  
 
Utflykter 
Utflykter går ev att ordna. 
 
Bollar 
Bollar ingår ej. Går ev att ordna. 
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Anmälan 
Vid anmälan kommer vi behöva få kopia på passet, mobilnummer, adress samt mailadress till 
respektive resenär.  
  
Betalning och fakturering 
Vid bekräftelse till deltagarna skickas en anmälningsfaktura ut på prel SEK 4200.- plus ev 
avbeställningsskydd om sådant är beställt. Slutfaktura mailas ut till deltagare ca 75 dagar innan 
avresa och ska vara betald 65 dagar innan avresa. Färdhandlingar mailas ut ca 3 veckor innan avresa. 
 
Avbokningsregler 
Vid ev avbokning fram tills 66 dagar innan avresa är kostnaden anmälningsavgiften plus ev 
avbeställningsförsäkring.  Avbokning därefter är det ingen återbetalning.  
Vid ev regn återbetalas ej tennisbanorna. 
 
Offerten gäller med deltagarantal på minst 25 personer.  
 
Ansvar tennisträning 
Winslow Travel ansvarar inte för tennisträning/innehåll och ev tränare som ej kan följa med. I 
händelse av avbokning/eller ändrat program pga att PTKS inte kan ordna tränare/ledare av någon 
anledning står Winslow Travel ej för den ev kostnad som uppstår. Det är viktigt att PTKS har en 
backup för om det skulle hända, dvs om någon ordinarie tränare skulle bli sjuk och inte kan resa med. 
Resan går inte att boka av i händelse av det  och är inte återbetalningsbar. 
 
Corona eller liknande 
 
I händelse av att UD avråder från resa återbetalas arrangemanget minus en hanteringskostnad på SEK 
950:-/person.  
 
Om inte UD avråder gäller de vanliga avbokningsreglerna. Men vid ev coronahändelser som skulle 
påverka er resa försöker vi alltid boka av/flytta arrangemanget om hotellen/flygbolaget går med på 
det. Avstämning görs från gång till gång. 
 
Programmet är också med reservation för att det kan bli annorlunda upplägg, beroende på hur 
situationen på det aktuella resmålet är vid tillfället ni reser.  
 
I nuläget finns det inga restriktioner för inresa i Spanien. Inreseregler till resp land kan ändras med 
kort varsel och då gäller de nya reglerna.  
 
Vi är medlemmar i SRF, Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen och följer alltid deras 
rekommendationer. Det ger er som resenär en trygghet. 
 
 
 
 

Med reservation för händelser utöver vår kontroll så som platstillgång, valutaändringar och inställda/ändrade flyg. Vid ev 
varslad strejk på flyget återbetalas arrangemanget ej, då gäller den enskildes individuella försäkring. En kontinuerlig dialog 

ang ev tillägg och/eller ändringar hålls. 
 

Winslow Travel AB arrangerar grupp- konferens-, studie- och rundresor och har inbetald statlig resegaranti till 
Kammarkollegiet. 


