
Kursupplägg - för alla nivåer!
Inkl. coach, banor, bollar, turnering, 
tapasrunda & gemensam spansk middag.

Tisdag: sällskapspadel 1 h, tapasrunda
Onsdag: coachad träning 1,5 h + 1,5 h
Torsdag: coachad träning 1,5 h + 1,5 h
Fredag: turnering 2 h, middagsevent
Lördag: coachad träning 1 h

 

Padelresa - Intensiv 
Nerja 2021

Välorganiserad padelresa med proffsig träning
Padel 5 dagar 27/4-1/5

Denna resa anordnas av 
etablerade resebyrån BokaNerja 
i samarbete med Lotta&Putte 
med passion för padelsporten.

Slipa din form inför sommaren 
med professionella spanska & 
svenska coacher och härliga 
banor i ett försomrigt Nerja på 
spanska solkusten! 

Resebyrå - Agencia de viajes
bokaner aj

Vi tränas av våra välmeriterade coacher Francisco och Phillippe under ett 
förmiddags- och ett eftermiddagspass, där vi mixar individuell teknik-
träning med coachat matchspel.  Du anger nivå vid anmälan, och uppläg-
get för dig anpassas utifrån detta - alla som älskar padel är välkomna! 
Möjlighet att hyra extra bantid eller coachning.

Max 16 deltagare
Padelkursi nerja

Phillippe

Fran



Läs mer och anmäl dig smidigt direkt på vår hemsida, eller kontakta Tuva.

www.bokanerja.se

Paketerad Padelresa - välkommen till Nerja!

Spaniensol
Coach
Banor
Bollar
Turnering
Gemenskap

PRISEXEMPEL PAKETRESA
TIS 27/4 - LÖR 1/5
 
- Padelkurs 5 dagar inkl
• Gemensam spansk middag
• Tapasrunda/stadsrundtur
- Direktflyg med SAS PLUS t.o.r 
  Arlanda-Malaga (morgonflyg ut, 
kvällsflyg hem = mer tid i Nerja!
- Transfer t.o.r. Malaga-Nerja
-  Boende 4 nätter tis-lör del i 
lägenhet/studio 2-4 pers på 
Nerjaluna (uppvärmd pool, centralt i 
Gamla stan, nära till allt)

från 990€/person
Boka på webben, eller kontakta oss!

Varmt välkommen!   
Tuva med BokaNerja-teamet

Kontoret Nerja, tel: +34 952 520467 
Epost: tuva@bokanerja.se

Frågor om padelupplägget, 
kontakta Lotta Lundin
Mob: +46 701649594
Epost: 1lottalundin@gmail.com

Välj själv reslängd, med eller 
utan flyg/boende - eller boka 
vår färdiga paketresa!
Själva padelkursen är 5 dagar inkl. välkomst-
mingel med tapasrunda och en härlig mat-
lagningsupplevelse i bergen ovanför Nerja, 
där vi gör spansk paella tillsammans och får 
god mat & dryck. Pris för detta är 480 €/p.

Tränarna Philllippe och Fransisco är spanjor-
er och coachar på engelska, de har meriter 
som tränare för tyska juniorlandslaget och 
elitspel. Läs mer om våra padelcoacher och 
dessa dagar tillsammans på webben!

BokaNerja Resebyrå erbjuder färdig paketre-
sa här till höger.  Eller välj egen reslängd om 
du vill, med/utan flyg! Hör då av dig till Tuva.


