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Uusi hotelli massakenttien ja upean hiekkarannan läheisyydessä Adrianmerellä. 

Hinnat jäsenille: 900 eur (juniorit - täyshoito) ja 1200 eur (aikuiset - puolihoito). 

Matkan kuvaus ja mahdolliset lisämaksut seuraavalla sivulla. 

 

Lisätietoja valmentajilta - www.gvlk.fi                                                             

Tiedustelut ja ilmoittautumiset e-mail: misic@welho.com 

 

Lähde GVLK:n tennismatkalle                                                                         

Ulcinjiin, Montenegroon 12. – 19. lokakuuta 2022 

 
Matkaan kuuluu mm. tennisvalmennus, 

omatoiminen pelaaminen ja retkiohjelma.            

Suorat lennot Helsingistä. 
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GVLK goes Monte 2022 -matkan lisätiedot 

 

Kuljetukset: 

Lennot (Norwegian): Helsinki – Tivat ke, 12.10.2022 (06.00 - 08.10); Tivat – Helsinki ke, 19.10.2022 (08.50 

- 14.35). Bussikuljetus: Tivatin lentokenttä - Ulcinj n. 90 km. Ruumaan menevä matkatavara lennolla: 2 x 

23 kg. Lisätietoja Ulcinjista: visit-montenegro.com/main-cities/ulcinj/ 

 
Tennis: 
Valmennuksesta vastaavat GVLK:n valmentajat: Toomas Jürikivi, Joonas Heinonen ja Ismo Rönkkö.                            
7 massakenttää (TK Bellevue), joista kaksi on peitetty kuplalla. Kenttien taso: Fed Cup/ITF. Ryhmät jaetaan 
pelaajien tason mukaan (max. 4 pelaajaa/ryhmä). Matkaan kuuluu 10 tuntia tennisvalmennusta sekä 
mahdollisuus omatoimisiin kenttävarauksiin max. 10 tuntia. 
 
Majoitus: 
V. 2019 avattu Hotel Halibas (4 tähteä) alle 200 metrin päässä tenniskentistä ja rannasta. Google Maps -
haku hotellin nimellä. 2h-, 3h- ja perhehuoneet. Uima-allas käytössä. Urheiluvaatteiden pesu hotellilla 
kuuluu. Lisätietoja: hotel-halibas.me/en 
 
Ruokailu: 
Aamiaisella seisova pöytä. Päivä-aterioihin kuuluu pääruoan lisäksi alkukeitto, salaatti ja 
jälkiruoka/hedelmä.  Pullovesi aterian yhteydessä on junioreille maksuton. Aikuiset puolihoidossa voivat 
päiväkohtaisesti tilata lounaan lisämaksusta. Ilmoitukset mahdollisista allergioista etukäteen. 
 
Muu ohjelma: 
Matkaan kuuluu opastettu päiväretki Shkodran kaupunkiin Albaniassa sisältäen lounaan 
https://albania.al/destinations/shkodra/ (hotellilla ei  ole lounasta retkipäivänä). Samalle retkelle v. 2017 
osallistuneille järjestetään tarvittaessa korvaava retkikohde. Lisäksi mm. tutustuminen Ulcinjin kaupunkiin 
ja osallistumisoikeus GVLK:n ja TK Bellevue:n perinteikkääseen ystävyysturnaukseen. 
 
Yksin matkustavat juniorit: 
Ilman huoltajaa matkustavat juniorit ovat valmentajien valvonnassa, ja heidän tulee noudattaa 
valmentajien ohjeita. Huoltajat saavat ennen matkaa GVLK:lta yksin matkustamista koskevan 
suostumuslomakkeen allekirjoitettavaksi (maistraatin vahvistamana) rajaviranomaisten tarpeita varten. 
 
Ilmoittautumiset ja maksut: 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa matkustajan nimi, kuten se on kirjoitettuna passissa sekä 
syntymäaika. Lisätietoja tietosuojasta: privacy.amexgbt.com/fi/statement Varausmaksun (300 eur/hlö) 
eräpäivä on 14 pv ilmoittautumisesta. Loppusumman eräpäivä on 15.8.2022. Perittyjä maksuja ei 
palauteta, mikäli matkustaja itse peruu matkan. Matkustajan nimen voi tarvittaessa muuttaa 15.8.2022 
mennessä. Maksut palautetaan, mikäli GVLK peruisi matkan ylivoimaisista esteistä tms. johtuen.   
 
Lisämaksut: Ei-jäsenet (aikuiset ja juniorit*): 70 eur; Majoitus yksin huoneessa: 70 eur. Täyshoito 
aikuisille: 70 eur. *Yksin matkustavat ei-jäsen juniorit maksavat täyshoidosta aikuisten jäsenhinnan. 
 
 
GVLK järjestää tennismatkan Adrianmeren rannikolle jo 4. kerran. Lue kertomus v. 2017 matkasta (s. 6): 
https://kulosaarelaiset.fi/wp-content/uploads/sites/10/2015/09/Kulosaarelaiset-6_2017.pdf 
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