
Padel Weekends  
Padel Mansion bjuder in dig att delta på Padel Weekends, med ”färdigt program” under dessa helger: 

 

4-6 Mars 2022     18-20 Mars 2022       8-10 April 2022       13-15 Maj 2022 

BOKA DIN PLATS OCH/ELLER SKRÄDDARSY DIN VISTELSE på Padel Mansion - beyond dreams 
 

KONTAKTA MIGUEL JORDÁ VALCÁRCEL (Eng/Spa) Email alicante@padelmansion.com Mobil 0736-19 92 60 

I VÅRA PADEL WEEKENDS (FREDAG-SÖNDAG) INGÅR FÖLJANDE: 

• Hämtning & lämning på flygplatsen, Alicante Airport (ALC), ca 20 minuter från PadelMansion. 

• Tillgång till skåpbilar & Mini-bilar under vistelsen (betala endast drivmedel och självrisk). 

• Del i dubbelrum (sänglinne/handdukar ingår) med tillgång till delat badrum. 

• Padel, Jacuzzi och Uppvärmd Pool under hela vistelsen. 

• BBQ afton modell TeamWork (alla hjälps åt) på fredagen. 

• MorgonPadel (kl 08.00-10.00 lördag och kl 09.00-11.00 söndag). 

• Saturday Dinner med Chef/kock. 5-rätters meny. 

• Det enda du behöver boka själv på våra Padel Weekends är flyg till Alicante Airport. 

• Pris €390 per person. Extra nätter (utan arrangemang) €95 per person i dubbelrum. 
 
PRAKTISKT ATT TÄNKA PÅ OCH KÄNNA TILL INFÖR VISTELSEN (finns mer detaljerad info på hemsidan). 

• Du behöver inte ta med sänglinne och handdukar för dusch/WC. 

• Funderar du på en golfrunda så finns här Callaway-klubbset som du kan låna kostnadsfritt. Bollar, 
peggar, handskar tar du med själv eller köper på PM. 

• Dryck och övriga måltider ingår inte, men det finns gott om affärer samt kylar. 

• Du har fri tillgång till gemensamma ytor såsom fullutrustat kök, BBQ-terrass, vardagsrum, poolområde, 
spaområde med jacuzzi, hängmatta, massagefåtölj mm. 

• Under vistelsen har du fri tillgång (i mån om plats) till padelbana i guld samt bollmaskin. Bollar och 
racket tar du med själv eller köper på PM (racketar finns att låna). 

• Under vistelsen kan du låna cyklar, batteridrivna & vanliga om du är sugen på lite extra motion. 
 
VI SKRÄDDARSYR ÄVEN PROGRAM FÖR GRUPPER, FÖRETAG, EVENT MM. 

• Padel Mansion erbjuder totalt 10 rum med 20 enkelsängar. 

• Hyr hela Padel Mansion (alla 10 rum) och ha för dig själv eller bara så många bäddar du önskar. Du 
väljer själv antal nätter och datum. 

• Vi hjälper dig med att skräddarsy program efter önskemål: Vinprovning, Chefs Dinner, Padelcoach, 
Padelmatcher med lokal padelklubb, Hiking i närliggande naturreservat/berg, besök på närliggande 
restauranger, Golfrundor, Padeltider mm. 


