
 

 

 

Padel Camp - Porto Santo – 21.-28. April 2023   

 

Mange har spurgt om vi ikke arrangerer en Padel Camp for vores medlemmer – og det gør vi 

naturligvis! 😊 MEN max 35 pladser efter ”først-til-mølle” princippet!  

Lidt om turen:  

Turen går til den skønne portugisiske ø Porto Santo, der har ”Ø all inclusive” som en del af deres 

koncept. Det vil sige mulig adgang til cykler, golfbane og andet – altså udover padel- og 

tennisbaner. Se billeder fra området – men en 9 km lang sandstrand lige ved hotellet samt 4 lækre 

padelbaner bør kunne friste de fleste!  

Pakken indeholder:  

Gratis parkering i Billund Lufthavn (hvis den er booket mindst 60 dage før afrejse)   

Flybillet – mad ombord på flyet  

Transfer til/fra hotel (15 minutters kørsel fra lufthavnen)  

Padel baneleje 

Træning m/træner hver dag (1½ times træning formiddag, 1½ times Americano eller selvvalgt 

double eftermiddag) – altså 3 timers padel hver dag.  

”Ø all inclusive” (https://www.primotours.dk/rejsemal/porto-santo/porto-santo/vila-baleira)  

Alle måltider samt drikkevarer – all inclusive på hotellet  

Til info er der lavet yderligere 2 helt nye padelbaner på hotellet – så de har 4 gode baner 

beliggende lige ved hotellet. 

Målgruppe:  

Alle medlemmer (+18 år) – dog bliver der ikke decideret træning for meget øvede turneringsspillere 

(denne gruppe selvtræner/spiller kamp i givet fald). Der vil for alle være 2-3 timers padel pr. dag – 

som en kombination mellem træning og Americano/aftalte doubler.   

Deltagerantal: 

Der er max 35 pladser efter ”først-til-mølle” princippet.  

Tilmelding:  

Senest den 15/12 via mail til formand@randerstennisklub.dk med angivelse af -  

Single- eller dobbeltværelse (navn på ”sambo”), fødselsdato og årstal, navn (som anført i pas) 

Ved tilmelding må du også gerne angive dit niveau (farveskala) 

https://www.primotours.dk/rejsemal/porto-santo/porto-santo/vila-baleira
mailto:formand@randerstennisklub.dk


 

 

 

Pris:  

Kr. 6.900 for ALT – se ovenfor hvad der er inkluderet i ”pakken”.  

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.000,-  

Selskab:  

Primo Tours – vi rejser fra Billund Lufthavn  

Rejsetider:  

Afgang fredag den 21/4 kl. 08.10  

Hjemkomst fredag den 28/4 kl. 18.30  

Trænere:  

Charlotte Friis, Jeppe Friis  

Rejseleder:  

Lars Elkjær  

Betaling:  

Ved tilmelding (først EFTER bekræftelse fra 

rejseleder) betales 50% af rejsen.  

Senest 15/2 2023 betales restbeløbet.  

Kontonummer: 

Beløbet overføres til følgende konto. 

Reg.nr. 4681  

Kontonr. 4681496831 

Forsikring:  

Vi er via klubbens medlemskab af DGI/DTF omfattet af Idrættens Kollektive Forsikringer – dog vil 

vi altid anbefale at man også har tegnet sin egen rejseforsikring.  

 

Vi ser frem til at lave en forrygende padelcamp til Porto Santo i april 2023!  

 

Med venlig hilsen 

Jeppe, Charlotte og Lars   

Randers Tennis & Padel   

 


