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Det har äntligen blivit dags att anmäla sig till 2023 års vårresa till 
Kroatien. Resan blir klubbens 17:e i ordningen och destinationen 
är, precis som i fjol, den trevliga kuststaden Biograd, strax söder 
om Zadar och cirka två timmar från huvudstaden Zagreb. 
 
Kombinationen av en vecka med mycket sol, mängder av tennis 
och ett sällsynt socialt umgänge har gjort resan till ett 
oförglömligt tennisminne för många NPTK-medlemmar genom 
åren. 
 
Nu är det dags att boka din plats till 2022 års vårresa som 
äger rum 22-29 april! 
 
Resan riktar sig till alla medlemmar. Såväl juniorer som seniorer. 
Ålla åldrar och nivåer. 
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Vi bor på det fyrstjärniga Hotel Ilirija och i priset ingår frukost, 
lunch och middag samtliga dagar. Anläggningen ligger fem 
minuter från hotellet och vi förfogar över 14 grusbanor.  

 
Notera: Vi har ett begränsat antal platser. 

FÖRST TILL KVARN GÄLLER! 
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Upplägg 
På ankomstdagen flyger vi till Split för att sedan ta transfer till 
hotellet (ca 1,5h). Vi tränar ett pass på ankomstdagen. Söndag till 
torsdag tränar vi två pass om dagen, vilket innebär minst tre 
timmar tennis varje dag utöver fysträning, uppvärmning och 
stretching. Träningsmängden kan såklart påverkas av vädret. 
 

Kostnad 
16.600 kr för vuxna och 12.900 kr för juniorer.* 

Enkelrumstillägg: 2.100 kr. Om detta önskas – ange tydligt i 
anmälan. 
Icke-medlemstillägg: 1.000 kr/resenär. Om du inte är medlem 
men önskar bli går det självklart bra. Ange det isåfall i din anmälan. 
 
I priset ingår: 

• Direktflyg tur och retur med Norwegian. 
• Transfer till och från flygplatsen i Split. 
• Sju nätter på fyrstjärnigt hotell med frukost, lunch och 

middag. 
• Banhyra, bollar och tränarkostnader. 
• Tennis minst 3 timmar/dag, uppvärmning, stretch och fys. 
• Den äkta NPTK-känslan! 

Rese- och träningsansvariga: Björn Sahlin och Todd Åkesson  
Utöver dessa kommer flertalet andra meriterande tränare vara med på 
resan, totalt ca 12 stycken. 

Eventuella frågor mailas till todd@nptk.se alternativt att ni kontaktar 
Björn på 0709166533. 
 

* Om växelkursen ändras har klubben rätt att korrigera prissättningen. 
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Flygresa 
 
Avresa 

• 22 april kl 07.35 från Arlanda till Split – Norwegian 
(D84335) 

Ankomst 
• Till Split kl. 10.20 

Hemresa 
• 29 april kl 11.05 från Split till Arlanda (D84336) 

Ankomst 
• Till Arlanda kl. 13.45 

 

Bagage: Inkluderat i gruppriset är två kolli á 20kg/person plus 
handbagage på max 10 kg. 

 

Samling 
Vi ses på Arlanda (Terminal 5) kl 05.30 den 22 april vid 
Norwegians incheckning. Var och en kommer att kunna checka 
in via automaterna på Arlanda. Glöm inte passet! 
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Anmälan 
• Görs via mail till todd@nptk.se. Kom ihåg att ange om du 

önskar enkelrum. 
 

• Deposition (betalas in vid anmälan): 4.000 kr per resenär 
skall betalas på BG 5849-7280 senast den 30 december. 
Ange ”Kroatien 2023”. Först när depositionen är betald är 
du garanterad en plats. Du tappar din plats om beloppet 
inte är betalt före utsatt datum. Depositionen är bindande 
och kan ej återfås vid eventuellt avhopp. 
 

• Resterande belopp betalas senast den 30 januari på 
samma postgiro. Även detta belopp är bindande. 
 

• Eventuella frågor besvaras av Björn på 0709166533 eller via 
mail till todd@nptk.se.  
 

• Vi har ett begränsat antal platser – först till kvarn gäller! 
 

 
 
 
 
 

Välkommen med på årets häftigaste resa! 
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