Tennis School De Berken

Organiseert :

Buitenlandse Tennisstage De Berken 2018
Van Za 31 maart tot Za 7 april 2018
Ali Bey - Turkse Rivièra - Turkije

(foto editie 2017 – Na conditie training op het strand)

De Setting en Organisatie
Tennis School De Berken is de initiatief nemer en Thomas Cook Sports is de ‘operating partner’ in deze. Thomas
Cook is een tour operator en ervaren reis organisator voor dit type van sportreizen.
Geen 2 zonder 3. In overleg met Thomas Cook Sports kiezen we voor de 3de maal voor deze bestemming
wegens zijn uitmuntende prijs-kwaliteit verhouding en de buitengewone tennisfaciliteit met 62 buitenbanen in
gravel. De accommodatie wordt dagelijks onderhouden voor perfect speelplezier. We organiseren de tennis
stage enerzijds om de overgang van het indoor naar het outdoor seizoen met veranderende ondergrond snel
en vlot te kunnen verteren, anderzijds ook om in clubverband een sfeervolle sportvakantie met
tennisvrienden te beleven, een kickoff van het buitenseizoen 2018.
De tennisstage richt zich naar alle niveaus en leeftijden, van beginners tot competitiespelers . De tennissers
jonger dan 10 jaar dienen een volwassen ouder of begeleider te hebben. Vanaf niveau Oranje kan je
deelnemen aan de tennisstage. In elk geval een aanrader voor kids of tiener clubtennisser, competitiespeler, of
volwassen tennisser of start 2 tennisser. Voor de interclub spelers is dit de ideale voorbereiding op gravel
omdat de competitie start na de paasvakantie. Voor de recreatieve speler is het heerlijk om al zo vroeg in het
seizoen te kunnen tennissen op de zachte gravel ondergrond in uitstekende weersomstandigheden. Voor de
tennissers zijn er maximaal 40 plaatsen voorzien, we hanteren daarvoor het first come - first serve principe.
De niet-tennisser kan genieten van het hotel en zelf kiezen voor een sportieve of eerder rustgevende vakantie
om de batterijen op te laden na de winterperiode. Het hotel heeft alles om ook daaraan tegemoet te komen.
De temperatuur schommelt rond de 25° C in deze periode en het klimaat aan de Turkse Rivièra is zeer
aangenaam en stabiel. In 2016 en 2017 hadden we 14 ononderbroken dagen met blauwe hemel en zon, en
een dagtemperatuur van 24° C in de schaduw. S’ avonds kan het nog fris zijn.
Ondanks de politieke situatie rond president Erdogan is er geen risico inzake de veiligheid in Turkije, de
Belgische Overheid garandeert een positief reisadvies, en dit wordt dagdagelijks nauwlettend opgevolgd.
Reizen naar het zon zekere Turkije zit eerder opnieuw in de lift. Vorig jaar was het veel drukker in ons hotel dan
bij onze eerste passage in 2016. Uiteindelijk zijn het vooral de hoofdsteden Ankara en Istanbul die de politieke
toestand ondergaan, maar deze liggen respectievelijk 500km en 800km verwijderd van Antalya.
De Turkse Rivièra is bij uitstek toeristisch en rustig en dat is precies waar wij naar toe trekken. We weten dat
ons hotel voornamelijk wordt geboekt en bevolkt door oa. Duitse, Spaanse, Italiaanse en Franse tennisscholen,
en dat de nabije omgeving ook is gegeerd voor zijn golf resorts en uitstekende hotels langsheen de kustlijn. In
2017 konden we er zelfs genieten van de Davis Cup ontmoeting Turkije – Zweden en van een Internationaal
Veteranen toernooi. Een unieke belevenis.
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Hotel Resort Ali Bey Park
Ali Bey park is opnieuw het ideale resort voor onze 3de buitenlandse De Berken reis stage met alle gewenste
voorzieningen voor jong en oud, tennisliefhebber of relaxvakantie. Je vindt het hier allemaal. Voor de
waterratten onder ons is er zelfs een gigantisch aquapark met spectaculaire glijbanen. De toeristische stadjes
Manavgat en Side liggen respectievelijk op ca. 12 km en 17 km, beide gemakkelijk bereikbaar met de dolmus of
taxi. De luchthaven van Antalya ligt op zo'n 80 km afstand. Ali Bey Park ligt direct aan het privéstrand. Op ca. 1
km wandelafstand van het resort vind je winkeltjes, restaurants en bars.

All Inclusive formule
In Ali Bey Park kom je zeker niks te kort. Integendeel, de keuze is uitgebreid. Heerlijke buffetten, à-lacarterestaurant en verschillende bars staan ter je beschikking. In de All Inclusive Formule :
•

ontbijt- (met vers sinaasappelsap), lunch- en dinerbuffet

•

laat ontbijt 10:00-11:00

•

ijsjes 24/7

•

snacks 15:00-17:00

•

galadiner 1x per week

•

lokale (alcoholische) dranken 24/7

•

minibar: dagelijks water, frisdrank en bier
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Faciliteiten:
•

450 kamers - 2 verdiepingen

•

wifi aan de lobby, zwembaden, Turks koffiehuis, Ali's Irish pub, aquapark en de kamers

•

openlucht disco lounge

•

tv-ruimte

•

aquapark (25 000 m²): waterparadijs met 25 glijbanen

•

3 zwembaden (1 verwarmd in april en oktober)

•

ligbedden, parasols, matrasjes en handdoeken aan het zwembad en het strand

•

62 tenniscourts

•

aparte Tennis bar met wifi voorziening

•

3 kidstennis courts

(foto editie 2016 – na schminksessie aan zwembad)
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Sport & Ontspanning (inbegrepen in All Inclusive Formule) :
•

hamam

•

sauna

•

boogschieten

•

tafeltennis

•

beachvolleybal

•

aquagym

•

darts

•

professionele animatie overdag en 's avonds

•

2x per week livemuziek, aftershow parties, beach en pool party fp

(foto editie 2016 - Black & White party laatste avond)

Betalende sport en ontspanning :
•

Tennis op eigen initiatief

•

spa- en wellness center met o.a. massage

•

minigolf

•

vip hamam

•

fietsverhuur

•

in de omgeving: o.a. biljart, fitness ('Fitness First', voor leden)

•

watersporten (externe provider)
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(foto editie 2017 – da boys)

Mogelijke Excursies ter plaatse te boeken :
•

Perge/Aspendos en Kursunlu (ca. € 52, lunch inbegrepen). Bezoek aan de Kursunlu waterval, de
antieke stad Perge en het grote theater in Aspendos.

•

Antalya city (ca. € 20). Ontdek de watervallen, de oude stad en de jachthaven van Antalya. Bezoek aan
een juwelier en textielbazaar.

•

4x4 safari: 1 dag (ca. € 47). Een erg prettige safari te midden van het prachtige Taurusgebergte en
natuur.
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Dagprogramma tennisstage
Het voorliggend programma is gebaseerd op een bezettingsdeelname van 40 tennissers die de stage volgen.
Het programma is een ontwerp en kan door de tennisschool worden aangepast in functie van behoeften,
aantal deelnemers en beschikbare trainers. Er zijn 2 mogelijke formules, enerzijds een Volle Dag Stage (VD
Stage) : VM training en NM begeleide oefenwedstrijden. Anderzijds een Halve Dag Stage (HD Stage) met een
les van 1,5 à 2u in de NM. De spelers worden dan ingedeeld in 10 groepen van 4.
Er worden 5 dagen tennisstage voorzien, op zondag, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Rustdag op
woensdag.

Voormiddag :
10-11.30 : Les Groepen A, B, C, D (VD)
11.30-13 : Les Groepen E, F, G, H (VD)

Namiddag :
15-16.30 : Wedstrijdtraining Groepen A, B, C, D (VD)
16.30-18 : Wedstrijdtraining Groepen E, F, G, H (VD)
16.30-18 : Les Groepen I, J (HD)

Elke groep van de VD Stage heeft dagelijks 1u conditietraining & fitness, voorafgaand of volgend op de
tennistraining. Hoe die indeling precies in het schema zal passen, wordt later meegedeeld.

(foto editie 2017 – Davis Cup Turkije vs Zweden, live in Ali Bey)
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Deelname tarieven
Tarieven zijn per persoon in euro inclusief BTW. Keuzes en opties zijn aan te duiden bij de inschrijving online.
Voor elke deelnemer is een individuele elektronische inschrijving nodig.
Volgende kamertypes kunnen worden gekozen, bij inschrijving dient u een keuze te maken voor het
kamertype:
KAMERTYPE 2A : Standaard dubbele kamer (max 3p) – prijs op basis van 2 volwassenen + een kind, jeugd of
volwassene extra in de kamer.
KAMERTYPE 2C : Familie kamer met 2 aparte dubbele kamers (4p) – prijs op basis van min 2 volwassenen + 2
kinderen/jeugd of meerdere volwassenen in de kamer.
KAMERTYPE 1A : Enkele kamer (1p) – enkel voor volwassen persoon
Stage VD : Dit is de volle dag stage tennis, 5dagen, voor en namiddag programma
Stage HD : Dit is de halve dag stage tennis, 5dagen, enkel de voor of namiddag
Basis :

Optie 1 :

Optie 2 :

Korting :

Korting :

Kamertype

Prijs Volw

Stage VD

Stage HD

Kind 3-12j

Jeugd 13-18j

2A

870

240

140

-200

-100

2C

990

240

140

-400

-200

1A

1070

240

140

/

/

Inbegrepen :
•

Vluchten in economy Brussel / Antalya / Brussel zonder catering aan boord
o

Details van de Vluchturen nog te ontvangen

•

Huidige luchthaventaksen

•

20 kg bagage + 6 kg handbagage per persoon

•

Transfer H/T met bus Parking De Berken – luchthaven Zaventem – Parking De Berken

•

Transfer H/T met bus luchthaven Antalya – hotel – luchthaven Antalya

•

7 nachten All Inclusive in Hotel Ali Bey Park

•

Voor de tennissers : het stage geld voor les, training, het terrein en het didactisch materiaal

•

Voor alle deelnemers : de georganiseerde evenementen met groep De Berken ter plaatse

•

De ‘Silver’ annuleringsverzekering van Allianz, met een vrijstelling van 60 euro pp, check via deze link
waarvoor je precies bent verzekerd :
https://www.neckermann.be/nl/diensten/verzekeringen/?scip=Nav_nl_Vak_optioneel_verzekeringen

Niet inbegrepen :
•

E-visum reisdocument (zie hieronder)

•

Reisbijstandsverzekering, check daarvoor je eigen reisbijstand bij je mutualiteit.
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Inschrijving & betaling
Reisdocumenten :
Voor Turkije heb je een geldige identiteitskaart of paspoort nodig dat nog minstens 6 maand na retour geldig
is. Iedereen moet op voorhand het verplichte e-visum aankopen via de site http://www.evisa.gov.tr . Dit dien je
zelf via deze site aan te vragen en te betalen met creditkaart. Opgelet: het visum kan ten vroegste 3 maanden
voor afreis aangevraagd worden.
Inschrijven :
Vanaf heden kan je inschrijven via de clubwebsite, surf naar tcdeberken.be > tennisschool > buitenlandse stage
De website is zo ingericht dat je kan inschrijven voor de verschillende formules, 2A, 2C, 1A, en dit zolang er
plaatsen beschikbaar zijn. Beschikbaarheid wordt aangegeven door groene smileys bij de formules. Staat de
smiley op rood, dan kan je niet meer inschrijven voor die formule.
Bij volzetting van alle beschikbare plaatsen worden de inschrijvingen afgesloten. Indien niet alle plaatsen
worden ingenomen, lopen de inschrijvingen tot zondag 28 januari 2018 om 24u.
Betalen :
Na je inschrijving ontvang je een email met de betalingsrichtlijnen, we verzoeken de deelnemers om deze
nauwgezet te volgen.

Vragen ? Mail naar tennisschool@tcdeberken.be of bel naar +32 477/51.22.35

Vanaf nu is het uitkijken en aftellen begonnen …
… begin april zullen een toffe groep tennis minnende clubleden een superweek beleven …
… een fantastische en unieke club ervaring in het buitenland ...
… sportief en ontspannend, leuk, vriendschappelijk, voor elk wat wils, jong en oud, families, singles, tennisser,
niet-tennisser…
… we weten het nu al … uniek en onvergetelijk … memories for life …

Tennis School De Berken
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