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PorcTennisliggerpöenhöldmedmognflkutskt

HitkommermÖngogruppersombokolskröddorsyddotennisresor

Paketen är i regel uppbyggda sä att
tennisträningen sker pä förmiddagen för
att gästerna ska ha eftermiddagen och
kvällen ti11 forfogande för andra friare

och Katalo_
niens huvudstad är en plats som aldrig

SPANIENS NÄST STÖRSTA STAD

sover och här finns allt du kan önska dig.
Förutom nägra lugna timmar på eftermiddagen dä spanjorerna äter sin sena
lunch sjuder det av liv i alla stadsdelar.
Vill du spela tennis i Barcelona finns
det gott om anläggningar, både centralt

aktiviteter. Till stor del fyller du alltsä
sjä1v innehållet i din resa, vilket många

men även utanför staden.

uppskattar.
Själva anläggningen Vall Parc rymmer förutom 13 grusbanor även fyra

Problemet är bara att få ti11gång till
banorna, eftersom de flesta klubbarna är
privata. Antingen måste du vara medlem
eller fä en inbjudan för att spela.

padel-banor samt några squash-banor
och en stor sporthall. Vid klubben finns
det ocksä ett modernt gym, restaurang,
bar och i nära anslutning även en swim-

Kommunala banor finns men är ofta

ming-poo1.

av dålig kva1it6. Bästa tipset är att ringa

runt

ti11 olika an1äggningar innan du
åker och ko11a vad de har för regler. Det
finns också ett antal olika researrangörer
som kan hjä1pa dig.

av Barcelona ligger den
trivsamma anläggningen Va11 Parc Tennis. Banorna nås med tunnelbana, buss
e1ler taxi från centrum och ligger på en
höjd med magnifik utsikt.
Va1l Parc är en klubb med sedvanlig
junior- och seniorverksamhet, men här
driver också Oriol Molina ett företag
som organiserar skräddarsydda tennisresor. Hans mål är att vara personlig och
flexibel i sitt utbud och han har bland an-
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NORRA DELEN

nat stor spännvidd på boendet.
-Jag har möjlighet att erbjuda a1lt från

lite enklare studenthotell tilllyxigare

a1-

ternativ beroende på vad kunden önskar.
Studenthotellet är idealiskt för ti11 exem-

Orol lvloino driverVoll Porc Tennis Borcelono

klubb som kommer med en större
grupp som vill hälla ihop hela tiden. Bo-

pe1 en

endet är ju en sä viktig del av helheten av
en resa, så det gäller att ta hänsyn ti11 vad
var och en vill ha, säger Oriol Molina.
Han har drivit sin verksamhet under
fem-sex är och den har vuxit successivt.
Han kan se en trend i att sportturismen
ökar i hela Barcelona.
- Förut var det mest klubbar som åkte
på träningsläger, men numera är det också många kompisgäng som kommer hit
för en aktiv och rolig semester, berättar
Orio1.
Oriol Molina betonar fördelen med en
tennisresa ti11 exempelvis Barcelona där
du har närhet til1 storstaden med allt vad
den har att erbjuda.

EN SOM OCKSÅ HAR HITTAT sin nisch är
svenska Pia Hankö som sedan tre år ti1l-

baka jobbar med service för veterantennisspelare.

Inom företaget Avenida syr hon tillsammans med kompanjonen Gabriel
Leal ihop säväl tränings- som tävlingsarrangemang för de spelare som kommit

i å1der. Verksamheten riktar sig
både spanska spelare och spelare och
grupper från andra 1änder.
De har ocksä skapat en hemsida för att
lättare kunna organisera veteranspelet i
Barcelona.
Pia, som själv är en hängiven tennisupp lite

till

spelare, har det senaste året haft sex
svenska grupper på besök. Hon sköter

alla

förberedande arrangemang och

fungerar som en reseledare på plats,
medan Gabriel Leal med sitt förflutna
67

