
• Padel Tours bokar Padel i andra länder

• Ni får er Padel förbokad

• Padel och frukost är alltid inkluderat

• Vi skapar Padeläventyr både för grupper och privatkunder

Malaga - Fuengirola
Higueron är ett Hilton hotell som ligger i Fuengirola med en underbar utsikt över
medelhavet. Passar dig som prioriterar boende eller vill ha mycket träning och Spa.
Klassigt gym med panorama utsikt, spinning, fitness, 25 meters inomhusbassäng,
pilates, meditation med mera. Vill du chilla och koppla av har de underbara utomhus
pooler. Under säsong har de shuttle till stranden.

   Priser per person i delat rum inkl padel och frukost

   15/11-31/03 1.110 kr 

   01/04-30/04 1.190 kr 

   01/05-30/09 1.330 kr 

Mallorca – Palma
Hotel Juan Miro i Palma är ett av flera hotell som vi samarbetar med. Fräscht bra hotell
med pool. Hotellet ligger bara 8 minuter med bil från både Pins- och Palma Padel.
Du har bara 8 minuters gång ner till Cala Millor stranden och till hamnen i Palma.
Hotel Zurbaran ligger inne i Palma och det är 6 minuter med bil till Pins Padel
och 10 minuter till Palma Padel. Här bor du 500 meter från hamn promenaden i Palma.

Priser per person i delat rum
inkl padel och frukost

14/11-20/12 595 kr 

03/02-31/03 595 kr 

01/04-30/04 630 kr 

01/05-30/06 720 kr 

Singelrum + 350 k

Malaga - Marbella
Med privat tränare
Hotel Puente Romano är ett klassiskt lyxhotell i Marbella.
För dig som vill ha en lyxig semester och spela Padel med tränare, anpassad till
din nivå.Hotellet har en egen strand, ett modernt gym som ingår liksom bastu och
Turkiskt bad. En lyxig frukost ingår såklart! Puente Romano har ett Six Senses Spa,
en av de hetaste nattklubbarna, bästa loungerna, 9 restauranger varav 
2 med stjärna i Guide Michelin med restaurang Nobu som juvel.
Priser p.p i dubbel 3 nätter/3 lektioner 5 nätter/4 lektioner

03/01-31/03 7.750 kr 12.550 kr

01-07/04 9.425 kr 15.300 kr

08-23/04 11.300 kr 18.195 kr

24-30/04 9.425 kr 15.300 kr

01-26/05 16.550 kr 26.995 kr

www.padeltours.se   info@padeltours.se    0709-22 97 37    


