
Tenniscamp 2017

Deltag i Terp
Tenniscamp i
Calahonda Malaga i
efterårsferien fra d.
15/10 - 22/10

Tenniscampen er for såvel motionister som
for turneringsspillere.

Stedet ejes og drives af et dansk par og
hedder ”Finca Naundrup” og ligger smukt
lidt oppe i terrænet ca. 1 km. fra havet. I
kan se mere om stedet på
http://www.fincanaundrup.com/

200 m. fra Finca Naundrup Resort, ligger
tennisanlægget Club del Sol med 12 baner -
9 grus og 3 hard court baner. Se mere her:

http://www.tenniscostadelsol.com/tennis.htm

Finca Naundrup er et danskejet
ferieresort, som har
specialiseret sig i sportsrejser til
Malaga området. Vi benytter
stedets faciliteter som pool,
bordtennis, gym. mv

Tennis Costa del sol er et typisk
spansk tennisanlæg, som er
bygget i flere plateauer på en
mindre bjergside.

Uge 42 i Calahonda (Malaga)



2

Pris:
 4.600 kr. pr. person i

dobbeltvær/trippelvær
 5.400 kr. pr. person i enkeltværelse
 Bindende depositum a 1.500 kr.

indbetales hvorefter der er booket.
 Restbeløbet indbetales senest 6 uger før

afrejse.
 Flybilletten bestilles og betales særskilt.

Det er muligt at bestille fælles flybillet
gennem:

 www.terp-tenniscamp.dk , så længe der
er billetter til rådighed. Prisen er ca
2.500 kr.



Finca Naundrup Resort:
 Indkvartering i 1, 2 eller 4 personers

lejligheder med terrasse
 Pool
 Muligheder for fodbold og

beachvolley.
 Bordtennis
 1 tennisbane til fri afbenyttelse
 Ca. 1 km. til stranden.
 500 m. til bymiljø


  Fit

Prisen inkluderer:

 Overnatning  7 dage med fuld pension med
undtagelse af 2 aftensmåltider, som vi
indtager i byen

 Bolde + baneleje for tennis. (4 timer om
dagen)

 2 træningspas om dagen m. træner (dog
undtagen onsdag eftermiddag, hvor der
lægges op til tur i området)

 Videooptagelse i forbindelse med
fejlretning

 Individuelle fokusområder for hver spiller
 Fri benyttelse af Ninca Naundrup-resort

med pool område mv.
 Fri vand under træning mv.

Tilmelding:

Club del Sol

Du kan tilmelde dig på

www.terp-tenniscamp.dk eller

tennis@terp.dk  eller bare ringe for
yderligere info på 27520609

 12 tennisbaner- heraf 3 hardcourt
og 12 Grus

 Restaurant og bar
 Fitness
 Squash
 Paddle tennis



