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TENNIS & PADEL STAGE MALLORCA 

TPC Field organiseert tijdens de 2de week van de Paasvakantie voor de 1ste keer een tennis & padel stage in Mallorca.  In een gezellige sfeer veel plezier 

beleven op een tennisplein of padelcourt onder de Spaanse zon, daar draait deze reis om!  

Verblijvend in het toeristische Palmanova bevind je je op wandelafstand van de tennisterreinen van Club Tenis Magaluf en de Padelcourts van Padelclub 

Calvia. 

Voor en na de tennis is er geen begeleiding voorzien en doet iedere deelnemer wat hij wil. Optioneel wordt er een daguitstap naar de Rafa Nadal      

Acadamy aangeboden. 

Verder kan je 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 vaardigheden bij en combineer dit met een deugddoende vakantie! 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven voor deze tennis– en paddelstage kan tot 01/01/2022 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. 

Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door Reizen De Toerist (lic. A1523), een door de VVR erkend touroperator met de nodige verzekering tegen 

financieel onvermogen.  

TENNIS & PADEL STAGE  
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HOTEL ZAFIRO PALMANOVA**** 
 

Het verzorgde aparthotel Zafiro Palmanova**** is erg populair onder families en ligt op een paar minuten lopen van het strand en het 

centrum van Palma Nova op Mallorca.  

De Magaluf Tennisclub ligt op een 10-tal minuten wandelen, een perfecte afstand om er de tennistrainingen en wedstrijdjes af te werken. 

De Padelclub Calvia ligt op een 9-tal minuten wandelen en beschikt over 7 padelcourts. Naast een ideale uitvalsbasis voor de tennis– en 

padelstage, is dit hotel ook een perfecte locatie waar je werkelijk alles vindt voor een   onbezorgde vakantie.  

Terwijl de kids ‘Piet Piraat’ spelen op een heus piratenschip, ontspannen de volwassenen aan het Adults Only zwembad en lees je      

eindelijk dat spannende boek uit. En in de avond staat een goed diner op de planning in het restaurant van Zafiro Palmanova.  

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. 

ALL INCLUSIVE 

• Ontbijt, lunch & diner in buffetvorm in Caprice Buffet Restaurant  (bij lage bezetting: lunch à-la-carte)  

• 2 thema-avonden in restaurant Caprice 

• Show-cooking bij ontbijt, lunch & diner 

• Bij lunch en diner: lokale wijnen, bier, frisdranken en water inbegrepen 

• A-la-carte selectie van warme en koude snacks in La Palapa Pool bar (12u30-16u00) 

• Sandwiches, ijsjes, yoghurt, vers fruit (10u30-23u30) 

• Aan de bar: selectie van nationale en internationale alcoholisch & non-alcoholische dranken (10u30-23u30) 

 

HALF PENSION 

• Ontbijt & diner in buffetvorm in Caprice Buffet Restaurant   

• 2 thema-avonden in restaurant Caprice 

• Show-cooking bij ontbijt & diner 

ZAFIRO PALMANOVA**** 

• Receptie 24u/24u     

• Kinderspeeltuin 

• Gratis wifi in het hele resort en op de kamers 

• Wasserette 

• Mini-supermarkt 

• Restaurant in buffetvorm 

• Snackbar 

• Bar & Poolbar 

• 2 zoetwaterzwembaden (chill-out pool' & kinderbad ) 

• Gratis ligzetels en parasols aan het zwembad 

• Gratis handdoekenservice 

• Overdekt zwembad (verwarmd in april) 

• Sauna, stoombad & Whirlpool (buiten) 

• Aerobics, boogschieten, darts, fitnessruimte, tafeltennis 

• Fietsverhuur (betalend) 

• Multisportterrein (betalend) 

• Schoonmaak kamer (5x per week) 

• Bedlinnen, handdoeken en theedoeken (3x per week wissel) 
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AFREISDATUM 
• Vliegtuigreis   09/04 - 16/04/2022 (2de week paasvakantie 2022) 

 

VLUCHTEN 
• Eindhoven - Palma de Mallorca  16u35 - 18u50  HV5181 

• Palma de Mallorca - Eindhoven  19u35 - 22u00  HV5182 

 

PRIJS REIS IN ALL INCLUSIVE 
• Volwassenen:  970 €/persoon 

• Kinderen (2-12j) 625 €/persoon  (verblijvend bij 2 volwassenen op de kamer) 

 

SUPPLEMENT TENNIS & PADELPAKKET 

• Volgt later in functie van het aantal deelnemers 

 

INBEGREPEN        KORTINGEN EN SUPPLEMENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMERTYPES 
 

Jullie verblijven in Premium 2-kamer appartementen. Deze appartementen kunnen bezet worden door 2-4 personen.  

Kinderkorting (en) zijn van toepassing indien verblijvend bij 2 volbetalende volwassenen. De indicatieve indeling van deze appartementen: 

 

• Airco, telefoon, gratis WiFi, tv en kluisje (tegen betaling) 

• Kitchenette met magnetron, elektrische kookplaat (2 platen), koelkast, broodrooster en koffiezetapparaat 

• Badkamer met bad of douche, föhn en toilet 

• Woon-/slaapkamer met 2 éénpersoonssofabedden of 1 tweepersoonssofabed 

• Slaapkamer met 1 Kingsize bed 

• Balkon met zitje 

 

(Deelnemers die alleen op een kamer verblijven, betalen een supplement. Zij verblijven dan eveneens in een Premium Appartement) 

• Vlucht naar Mallorca vanuit Eindhoven (heen/terug) 

• Transfer luchthaven - hotel (heen/terug)  

• Verblijf in hotel Zafiro Palmanova**** in Premium Appartment 

• All-Inclusive of Half Pension   (details zie pg. 3) 

• Gratis Wifi in het hele hotel 

• Gebruik van zwembaden: buitenzwembaden & binnenzwembad 

• Gebruik van sauna, stoombad & whirlpool 

• Gebruik van sportfaciliteiten 

• Welkomstbriefing & ondersteuning medewerkers TPC Field 

• Welkomstdrankje bij aankomst 

• Brandstoftoeslagen 

• BTW 

• Korting 3de volwassenen op de kamer: -125 €/3de persoon 

 

• Supplement single kamer:   +185 € 

• Supplement annulatieverzekering:   +30 € 

• Supplement all-in verzekering:   +40 € 

 

• Korting half pension volwassenen:    -220 € 

• Korting half pension kinderen <12j:    -110 € 

 

DATUM & PRIJS 


