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TENNISSTAGE MALLORCA 
 

TC Lummen organiseert tijdens de 2de week van de Paasvakantie voor de 2de keer een tennisstage in Mallorca.  In een gezellige sfeer veel plezier bele-

ven op een tennisplein onder de Spaanse zon, daar draait deze reis om! Na de regio van Palmanova in 2019 trekken we nu naar het noorden van het 

eiland, meer bepaald naar Ca’n Picafort. 

Deze stage staat open voor zowel competitieve als recreatieve tennissers, hun ouders en vrienden. Om deel te nemen aan het     tennisaanbod dien je 

lid te zijn bij TC Lummen en minstens 7 jaar. 

De tennislessen vinden plaats op de gravelterreinen van Club Tenis Pegafort club, op 9 minuten wandelen van ons verblijfshotel Zafiro Ca’n Picafort****. 

TC Lummen voorziet begeleiding bij het tennissen. Voor en na de tennis is er geen begeleiding voorzien en doet iedere deelnemer wat hij wil. Je kan 

volop genieten van vakantie, het eiland ontdekken, flaneren op de strandpromenade, ontspannen in de wellness van het hotel of een plons pakken in 

één van de zwembaden. 

Kortom, schaaf je tennisvaardigheden bij en combineer dit met een deugddoende vakantie! 

 

CLUB TENIS PEGAFORT 
De groepen worden ingedeeld naar leeftijd en niveau. Je kan deelnemen aan de tennislessen vanaf 7 jaar. Alle lessen worden gegeven door het trainers-

team van TC Lummen.  

De exacte inplanning van de lessen is afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbare pleinen. 

We maken gebruik van de tennis terreinen van de lokale Ca’n Picafort tennis club. 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven voor deze tennisstage kan tot 01/12/2021 op één van volgende manieren: 

* Online:  via weblink op de website van de club 

* Telefonisch:  013/23 00 01 

* Mail:   jurgen@detoerist.be 

 

Het aantal aangekochte plaatsen is gelimiteerd. Wanneer dit aantal bereikt is, zijn extra plaatsen steeds op aanvraag. 

 

 

TENNISSTAGE MALLORCA 
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HOTEL ZAFIRO CA’N PICAFORT**** 
 

Het rustig gelegen Zafiro Ca'n Picafort**** is ideaal voor iedereen die een luxevakantie in het noorden van Mallorca zoekt. Dit hotel heeft 

het allemaal: moderne faciliteiten, mooie appartementen en een minisplash voor de kinderen. Ook de vriendelijke service en uitstekende 

keuken dragen bij aan dat ultieme vakantiegevoel.   

Het hotel is van dezelfde hotelketen als hotel Zafiro Palmanova**** waar jullie vorig jaar verbleven, en qua concept enorm vergelijkbaar. 

De Club Tenis Pegarot ligt op een 9-tal minuten wandelen, een perfecte afstand om er de tennistrainingen en wedstrijdjes af te werken. 

Naast een ideale uitvalsbasis voor de tennisstage, is dit hotel ook een perfecte locatie waar je werkelijk alles vindt voor een onbezorgde 

vakantie.  

De kamers van dit hotel zijn eigenlijk appartementen, met een handige kitchenette, een salonnetje en een aparte slaapkamer. Alle kamers 

beschikken over badkamer (bad, haardroger), tegelvloer, centrale airco, telefoon, gratis wifi, satelliet-tv, safe (betalend) en de kitchenette 

met kookplaten, microgolf en koelkast. 

Het restaurant en de bar zijn in 2019 nog vernieuwd! 

ZAFIRO CA’N PICAFORT**** 

De faciliteiten van dit hotel: 

• Receptie 24u/24u     

• Kinderspeeltuin 

• Gratis wifi in het hele resort en op de kamers 

• Wasserette 

• Mini-supermarkt 

• Restaurant in buffetvorm 

• A-la-carte restaurant: grill 

• Snackbar 

• Bar & Poolbar 

• 6 zoetwaterzwembaden (waaronder kinderbad ) 

• Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad 

• Gratis handdoekenservice 

• Overdekt zwembad (verwarmd in april) 

• Sauna, bubbelbad 

• Aerobics 

• Boogschieten 

• Darts 

• Fitnessruimte 

• Tafeltennis 

• Volleybal 

• Fietsverhuur (betalend) 

• Multisportterrein (betalend) 

• Schoonmaak kamer (5x per week) 

• Bedlinnen, handdoeken en theedoeken (3x per week wissel) 
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 AFREISDATUM 
• Vliegtuigreis     10/04 - 17/04/2022 (2de week paasvakantie 2022) 

 

VLUCHTEN 
• Eindhoven - Palma de Mallorca 12u45 - 15u00  HV6511 

• Palma de Mallorca - Eindhoven 15u45 - 18u10  HV6512 

 

PRIJS REIS 
• Volwassenen:    740 €/persoon 

• Kinderen (2-12j)   515 €/persoon  (verblijvend bij 2 volwassenen op de kamer) 

 

SUPPLEMENT TENNISPAKKET 

• 100 €/persoon    (7,5u les van een trainer van TC Lummen, de huur van de pleinen en lesmateriaal) 

 

INBEGREPEN             KORTINGEN & SUPPLEMENTEN 

 

 

• Vlucht naar Mallorca vanuit Eindhoven (heen/terug) 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Zafiro Ca’n Picafort**** in Premium Apartment 

• Half pension: ontbijt en avondmaal in buffetvorm 

• Dranken inbegrepen bij het avondmaal 

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van zwembaden: buitenbaden & binnenzwembad 

• Gebruik van sauna, & bubbelbad & sportfaciliteiten 

• Welkomstbriefing & ondersteuning medewerkers TC Lummen 

• Welkomstdrankje bij aankomst 

• Brandstoftoeslagen 

• BTW 

• Korting 3de volwassenen op de kamer: -115 € 

 

• Supplement single kamer: +215 € 

• Supplement annulatieverzekering: +30 € 

• Supplement all-in verzekering: +40 € 

 

 

 

DATUM & PRIJS 


