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Variston Tenniksen treenimatka 
Espanjan Alicanteen La Manga Clubille 8.-13.11.2022 

 

Tervetuloa mukaan - varaa oma paikkasi heti! 

 
Espanjan Alicantessa sijaitseva La Manga Club on sekä tennis- että golfharrastajien 

paratiisi. Tässä upeassa hasiendatyylisessä hotellissa vietät treenilomaa mitä 
parhaimmassa seurassa, että puitteissa. Resortin alue on valtava ja tennistä pääsee 

harjoittamaan huippuhyvillä massakentillä.  
 

Tutustu ja katso lisää kuvia La Mangasta heidän 

nettisivuiltaan: https://lamangaclub.com/en 
 

Treenimatkan valmennuksesta vastaavat  
Eero Hytönen ja Esa Palomäki.  

 

https://lamangaclub.com/en


 
 
 
 

 
Oy Kon-Tiki Tours Ltd Lönnrotinkatu 40 C 1, 00180 Helsinki, Finland Tel. +358 (0)9 466 300 www.kontiki.fi 

Alustava lentoaikataulu Norwegian AirShuttle: 

 

8.11. DY5421 Helsinki - Alicante 16:40-20:05 

13.11 D8 2909 Alicante - Helsinki 10:30-15:50 

Matkalaukku 2 x 20kg + 8 kg käsimatkatavaraa sisältyvät lentolippuun.  

 

La Manga Tennis Club tenniskentät: 4 kenttää toistensa vieressä 

09.11. klo 10-13:00 

10.11. klo 10-13:00 

11.11. klo 10-13:00 

12.11. klo 10-13:00 

 

La Manga Club majoitus : Deluxe huoneet, näkymä golfkentälle tai uima-altaalle. Huoneet ovat 

uusitut. Aamiainen sisältyy hintaan.  

 

Matkan hinta-arvio  1290 € / hlö jaetussa 2hh 

 450 € / hlö huonelisä 1hh 

Tennisvalmennuksen osuus 300 €/hlö (Variston Tennis laskuttaa erikseen)  

 

Hintaan sisältyy  

• Norwegianin lennot yllä olevan lentoaikataulun mukaisesti 

• Matkalaukku 2 x 20kg + 8 kg käsimatkatavaraa  

• lentokenttäkuljetukset kohteessa 

• majoitus 5 yötä jaetussa huonetyypissä  

• hotelliaamiaiset 

• tenniskenttävaraukset koko ryhmälle 

 

Huom! Matkan hinta-arvio perustuu Norwegianin ryhmälentohintaan, joka vahvistuu ryhmälle vasta 

varausvaiheessa. Norwegian vaatii ryhmälennoille heti ennakkomaksua, joten keräämme ensin 

ryhmän kasaan ja varamaamme lennot sen jälkeen.  

 

Matkan maksuehto Ennakkomaksu 300 € / hlö varauksen yhteydessä. 

Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua 

 

Lisätietoja matkasta Antti Pelkonen p. 0400-617665 

antti.pelkonen@varistontennis.net 

 

Sitovat ilmoittautumiset mahdollisimman pian, kuitenkin jo 20.6.2022 mennessä: 

info@kontiki.fi / 045-124 2000 (Susa) 

 

Halutessaan reissussa voi myös golfata omalla vapaa-ajallaan ja golfbägi kulkee hyvin lennoilla 

mukana sallittujen kilomäärien puitteissa lisämaksutta.  

 

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 

matkavakuutus sisältäen peruutusturvan. Räätälöityjen erikoismatkojen peruutusehdot ovat tiukat ja 

näin ollen vakuutus on hyvä olla kaikilla matkustajilla voimassa. 

 
Hinnat perustuvat 20.5.2022 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin ja minimi 15 hengen ryhmään. 
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki 

Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai 
lentoverokustannusten noustessa. Hinnat sisältävät verot. Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-
Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj 
Mv) ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 
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