
Tilmelding til tennisrejsen marts 2017

Ryvang Tennisklub inviterer klubbens aktive spillere til en kombineret tennis- og solferie. Vi har igen valgt hotel 
Vistaflor, Maspalomas på Gran Canaria, da der var stor tilfredshed blandt deltagerne i 2016.

Klubben har bestilt tennisbaner kun 5 minutters gang fra hotellet, så der er rige muligheder for at spille tennis og 
træne. 

Ud fra de tilmeldtes ønsker om træning og deltagelse i single- og eller doubleturnering vil der blive lavet et samlet
program. Klubbens træner Ole Nørgaard-Jensen deltager i turen.

http://www.spies.dk/de-kanariske-oer/maspalomas/vistaflor/billeder

Baseret på vores spørgeskemaundersøgelse og erfaringer fra hotellet i 2016 vil vi forsøge at få et fælles 
spiseområde i Salen (især til aftensmaden) og at bosætte rejsedeltagerne rimelig samlet på hotellet.

Prisen er All Inclusive, hvilket omfatter morgenmad, frokost, middag og alle lokalt producerede drikkevarer, gratis
tennisbaner og transfer. Der er mad på flyet.

Rejseselskab: Spies. Vi flyver med Thomas Cook.
Afrejse fra Kastrup: Onsdag den 22. marts 2017 kl. 07:30
Hjemkomst: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19:15

Medlemspris: 5.300 kr.

*Junior-medlem op til 17 år i en ekstra opredning: 4.400 kr. 
*Pris for barn op til 17 år  (ikke-medlem) i ekstra opredning: 5.100 kr.
Døve/HH: 4.800 kr.

Ikke-medlemspris: 5.995 (+ leje baner + træning og fest. Findes ikke før til allersidst, hvis der er ledige pladser)

Tillæg for enkeltværelse:  1.500 kr. (begrænset antal)
**Afbestillingsgebyr (anbefales): 249 kr.

Depositum NU: 1.400 kr.

Tilmeld og betal depositum ved at logge ind på hjemmesiden og gå under: Event –> Tilmeld.  

*Der kan bo op til 4 personer (2 voksne og 2 juniormedlemmer i en 2-pers  lejlighed. Det ene barn skal dog være under 
12 år pga. den ene seng er en børneseng. For nærmere oplysninger herom, kontakt Pia eller Henning.
**Har du selv en afbestillingsforsikring via eget forsikringsselskab, skal du ikke betale for afbestillingsforsikring.

Tilskuddet gives til deltagere, som er blevet medlem af TKR senest den 31. maj 2016 og samtidig har været  aktivt 
medlem af klubben. Personer, der først er blevet medlem af TKR efter den 31. maj 2016 må gerne deltage på rejsen, 
men skal betale fuld pris, dvs. 5.995 kr., hvis der er ledige pladser.

På Eventen kan man skrive, hvem man ønsker at bo sammen med. Har man ikke valgt en person, vil vi prøve at finde 
en, men det kan vi ikke garantere. Der er et begrænset antal pladser (40), og vi plejer at få fyldt hurtigt op, så derfor er 
det med at få indbetalt depositum hurtigst muligt, hvis du vil sikre dig en plads.

OBS! Tilmelding er først gældende, når depositum er indbetalt.

Restbeløbet skal indbetales, når klubben sender en elektronisk faktura og yderligere info om turen i løbet af januar 2017

Afbestilling og afbestillingsforsikring

Svar Ja under Eventen, hvis du ønsker at klubben tegner en rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring.
Hvis en deltager bliver nødt til at melde fra til turen, skal deltageren kontakte undertegnede omgående, hvorefter vi vil 
forsøge at få deltagerens tur annulleret.

http://www.spies.dk/de-kanariske-oer/maspalomas/vistaflor/billeder


Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil vi bede deltageren om at anmelde sagen til forsikringsselskabet (afbestillings-
forsikringen). Hvis forsikringsselskabet anerkender sagen, er proceduren følgende: Forsikringsselskabet refunderer 
rejsens fulde pris (kr. 5.995) til TKR. Klubben fratrækker det ydede tilskud og sender restbeløbet til deltageren. 
Bemærk, at en deltager aldrig får refunderet de 249 kr., der er betalt til forsikringsselskabet, og heller ikke får refunderet
eventuelle udgifter til lægeerklæringer. 

På bestyrelsens vegne

Pia Bech Knudsen
Tlf.: 2274 0738
E-mail: piabechknud@gmail.com

Henning V. Jensen
Tlf.: 2870 7800
E-mail: henning.v.jensen@gmail.com


