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Vi på resebyrån ”Mitt i Medelhavet” har satt ihop en mycket förmånlig resa avseende pris, 
resmål, hotell, tennis och andra aktiviteter. Resmålet är den underbara medelhavsön 
Sardinien i början av oktober 2016 Sardinien har cirka 300 soldagar per år och klimatet vid 
resans tidpunkt motsvarar svensk högsommar, perfekt för tennisspel och relax!  
 
Tennis 
Ni har 4 grusbanor mellan 9 – 12 och på eftermiddagen 2 st grusbanor och 2 st 
greensetbanor mellan kl 14 – 16. Om vi vill spela mer tennis kan vi boka strötimmar för 15 
€/h.  
 

 
Grustennisbanorna, spa-anläggningen och gym på Hotel Geovillage**** 
 
Hotellet och området 
Ni bor på den fantastiska 4-stjärniga hotell- och idrottsanläggningen Hotel Geovillage**** 
(http://www.geovillage.it ) som ligger i staden Olbia och nära det berömda Costa Smeralda 
på norra delen av Sardinien. I resan ingår halvpension. Hotellet har stora fina rum med 
balkong och vi bor 200 meter från tennisbanorna. Det är 6 km till centrum i staden Olbia, 
buss går från hotellet och vi har ett specialpris med taxi. Under perioden lördag – torsdag 
kommer vi ha en person, som är på plats och kör alla som vill till stranden eller ner till 
centrala Olbia under dagtid. Dessutom hjälper guiden till med att organisera utflykter för 
medföljare. 
 
 

 
Hotell Geovillage**** ligger bara 3 km från underbara stränder, bilder från ”Spiaggia Pittulongu”. 
 
Det finns 8 st tennisbanor (4 grusbanor och 4 banor med underlaget ”green set”), spa-
anläggning i världsklass med utmärkta massörer, 2 st olympiska simbassänger, fullt 
utrustat gym,  idrottshall och swimming pool för relax mellan tennisspel.  
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Träning på ”green set” banorna förra året på Hotel Geovillage**** 
 
Geovillage**** har profilerat sig som ett hotell för de som vill ha fokus på träning och 
behaglig miljö. Det ligger bara 10 minuter resa med buss från flygplatsen i Olbia dit vi 
flyger på utresan. Roger Federer har varit flera gånger på Geovillage**** för att träna 
såväl som det svenska simlandslaget och flera fotbollslag.  
 

 
Rummen, en av hotellets restauranger och swimming poolen för relax 
 
Utflykter 
Utöver tennis, sol och bad på Hotel Geovillage**** så kommer ni att ha en tennisfri dag 
(tisdag), då har ni möjlighet att åka på en utflykt med svensk guide. Då besöker ni en 
vingård (mitt under skördetiden!), historiska platser från romarriket och vackra badstränder 
på Costa Smeralda. Under tiden ni svalkar er med ett bad i Medelhavet dukar guiden upp 
en picknick-lunch i strandskogen med lokala specialiteter, såsom lufttorkad skinka, salami, 
Pecorino ost, solmogna tomater, fräsch frukt....och en skvätt vin.  Ni kommer att få lära er 
en hel del om Sardiniens historia och kultur.  
  
En kväll åker ni iväg till Olbia och äter middag tillsammans på en typisk Trattoria med vår 
guide på hotellet.  
 
Arrangör, flyg och transfer 
Måns Hallqvist och resebyrån ”Mitt i Medelhavet” (Upplevelseresor Italien Sardinien AB) 
www.mittimedelhavet.se. Måns bor sedan över 24 år på Sardinien och är specialiserad pà 
aktiva resor, såsom tennis-, vandring-, cykel- och vinresor. Resebyrån är ett svenskt 
aktiebolag, med resegaranti hos Kammarkollegiet och som följer paketreselagen, vilket är 
viktigt för tryggheten vid en gruppresa.  
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Ni flyger från Arlanda med Norwegianair lördagen den 01/10 med direktflyg till Olbia. Hotell 
Geovillage****ligger 10 min från flygplatsen i Olbia. Ni äter gemensam välkomstmiddag på  
lördag kväll. En vecka senare flyger ni hem från Olbia med mellanlandning i Milano med 
Meridiana och SAS. Meridiana är Sardiniens eget flygbolag och ägs av konsortiet som 
driver Costa Smeralda (Lyxturism på Sardinien) 
 
 
Utresa 1/10-2016:  Arlanda – Olbia med Norwegianair 

           16.20 – 19.40 
 

Hemresa 8/10-2016: Olbia – Milano med Meridiana Milano – Arlanda med SAS 
    07.30 – 08.35   13.55 – 16.35 
 
Vid uppehållet i Milano erbjuder vi en kort utflykt (kl 9.15 – 12.15) med buss med Svensk 
Guide till en kostnad av 190 kronor.     
 
Det blir en vecka med mycket tennis, solbränna, god mat/vin och härliga minnen! 
Sardinien tar kanske lite plats i våra hjärtan under resan!  
 
Fakta PTKs tennisresa till Sardinien 1-8/10-2016 
Priset per person i dubbelrum är 9.900 kr  (med reservation för eventuella nya skatter och 
avgifter). För icke tennisspelare är priset 9.500 kr per person i dubbelrum.  
 
Ingår: 

- Halvpension (middag förutom onsdag)  på hotell Geovillage**** (drycker ingår ej) 
- Flygresa  Stockholm, Arlanda – Olbia med incheckad väska 20 kg 
- Transfer på Sardinien 
- Totalt 20 timmar tennis/dag under 5 dagar (exkl resdagarna och tisdagen) 

 
Tillägg: 

- En utflyktsdag med bl.a. besök på vingård och badstränder, Costa Smeralda 
(inkl. picknick lunch och vinprovning): 290 kr / person 

- Gemensam middag i Olbia centrum onsdag kväll 
- Utflykt med buss i Milano vid hemfärd 190 kronor/person 
- Enkelrum tillägg: 1.750 kr 
- Avbeställningsskydd: 400 kr 

 
Ni anmäler er via mail till info@mittimedelhavet.se med vår anmälningsblankett eller 
lämnar den i MIK’s Reception, därefter betalar ni anmälningsavgiften enligt nedan.  
 
BETALNING: Anmälningsavgift: 3.000 SEK vid anmälan till bankgiro 130-3742 
 
Slutbetalning: 40 dagar innan avresa, senast 2015-08-21 till bankgiro 130-3742 
 
För resevillkor se nedan länk: http://www.mittimedelhavet.se/resevillkor.php. Vi reserveras 
oss för nya skatter och avgifter.  
 
 
 


