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Kommunikation till Ronneby Brunn
Ronneby Brunn är beläget i Ronneby, Blekinge, mitt i Sveriges trädgård.
Du tar dig till Ronneby med flyg från Bromma där BRA flyger dagligen.

Priser: 9-13 juni 1598:- ToR inkl. skatt och moms
  13-20 juni 1598:- ToR inkl. skatt och moms

• Det tar ca. 50 minuter att flyga till Ronneby från Stockholm.
 Förutom flyg så går det tåg där vi har 2 km till järnvägstationen och 7 km till flygplatsen.
• Europaväg 22 går genom länet för dem som anländer hit med bil.
• Gå gärna in på vår hemsida www.ronnebybrunn.se för att få mer information
 om vårt hotell och tenniskurserna.
• När du kommer till Ronneby, ombesörjer Jan och Vladimir Zabrodsky hämtning och   
 körning till flyg, tåg och buss för alla deltagare som väljer det kommunikationssättet.

OBS! Alla deltagare på tenniskurserna har fri entré till badlandet.

För mer info om anläggningen gå in på www.ronnebybrunn.se

Till

Jan Zabrodsky

Hannebergsgatan 14

171 68 Solna

Plats
för

porto

    

Ronneby Brunn Hotell / Box 135, Brunnsparken / 372 22 Ronneby
Tel: 0457-750 00 / Fax: 0457-156 47

E-post: info@ronnebybrunn.se / www.ronnebybrunn.se
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Från Bromma Tid
9 juni ......................12.50
13 juni  ...................14.20

Från Ronneby Tid
13 juni ....................16.05
20 juni  ...................12.10

För information om bokning av flyg kontakta Jan Zabrodsky.
För övriga hänvisar vi till www.flygbra.se för aktuella flygtider och priser.



RONNEBY BRUNN
-SPORTCENTRUM I SÖDRA SVERIGE                    
Sportverksamheten på Ronneby Brunn domineras under sommarmånaderna av
tennis på våra sex banor men även andra aktiviteter förekommer.

Här finns förutom 265 rum ett 30-tal konferenslokaler och en kongresshall med plats 
för upp till 550 personer. På hotellet finns även en fantastisk Spa-anläggning med 
10 st. behandlingsrum. Vid hotellets omgivning finns en av Sveriges vackraste parker 
(vald som Sveriges vackraste 2005). Förutom parken så finns en upplyst motionsslinga, 
fiskesjö. Badlandet som har ett antal pooler och en 170 meters vattenrutschbana. Testa 
vattenmassage, hoppa från bergen i lagunen och glid runt i strömkanalen. 
6 stycken tennisbanor i närhet av hotellet. Gångavstånd till 18-håls golfbana och boll-
planer. Det är nära till havet från hotellet med bad, fiske och båtutflykter i den under-
bara skärgården med 100-tals öar.

Kurser för Juniorer (10-16 år) 17-20 år skall kontakta Jan personligen 
1. 9 juni-13 juni (5 dagars) 4.  15 juli-21 juli (7 dagars)  
2. 13 juni-20 juni (8 dagars) 5. 22 juli-28 juli (7 dagars)
3. 24 juni-30 juni (7 dagars)   
Avgift:
5-dagars: 4 680:-  7-dagars: 6 320:-  8-dagars: 7 365:-
Logi med del i flerbäddsrum, alla måltider frukost, lunch, middag samt 
tennisträning enligt program.

Kurser för Vuxna     
1. 24 juni-30 juni (7-dagars) 4. 17 juli-21 juli (5-dagars) 
2. 26 juni-30 juni (5-dagars) 5. 22 juli-28 juli (7-dagars)
3. 15 juli-21 juli (7-dagars) 6. 24 juli-28 juli (5-dagars) 
Avgift:
5-dagars: 5 380:-/person med del i dubbelrum, 6 540:-/person i enkelrum
7-dagars: 7 270:-/person med del i dubbelrum, 9 010:-/person i enkelrum
Ingår: Frukost, buffémiddag samt tennisträning enligt program.
Vuxna bor i vår huvudbyggnad. (närmast receptionen)

Kurser för Familjer Avgift:
1. 9 juni-13 juni*  1 Vuxen + 1 barn mellan 6-16 år 12 020:-
2. 24 juni-30 juni (7-dagars) 1 Vuxen + 2 barn mellan 6-16 år 16 830:-
3.   15 juli-21 juli (7-dagars) 1 Vuxen + 3 barn mellan 6-16 år 21 640:-  
4. 22-28 juli (7-dagars) 2 Vuxna + 1 barn mellan 6-16 år 19 230:-
   2 Vuxna + 2 barn mellan 6-16 år 24 040:-
   2 Vuxna + 3 barn mellan 6-16 år 28 850:-

* 9-13 juni (5-dagars) 1 Vuxen + 1 barn mellan 6-16 år   9 280:-
   1 Vuxen + 2 barn mellan 6-16 år 13 120:-
Ingår: Frukost, buffémiddag samt tennisträning enligt program.
(Från 17 år räknas man som vuxen)

Dagsprogrammet för Juniorer och Familjer
Dag 1 Samling kl. 15.00 för information. (Gäller ej de som flyger)
 Tennis- provspel på våra banor.
Efterf. Väckning –morgonuppvärmning / gymnastik.
dagar Frukost
 Tennis – ca. 3-5 timmar om dagen.
 Priser delas ut till samtliga deltagare.
 Andra aktiviteter: Simning (badland), vattenrutschbana, fotboll,  
 minigolf, brännboll, möjlighet att spela en 18-håls golfrunda 
 endast 500 meter från hotellet, grillkvällar, filmkvällar.
Avresedag Frukost-tennis-hemresa (för juniorer även lunch).

Dagsprogram för Vuxna
Dag 1 Samling kl. 15.00 för information.
 Tennis- Provspel på våra banor fram till kl. 19.00.

Efterföljande dagar blir det tennis 3-5 timmar om dagen.
På avresedagen så är det fritt spel på förmiddagen.

Deltagarna i ZTC delas upp i grupper efter spelstyrka. Under veckan kommer man att 
både träna individuellt med tränare samt träna och tävla med övriga kursdeltagare.

Kursledning
Jan Zabrodsky, tennistränare på Tennisstadion i Stockholm.
F.d. svensk junior- och seniormästare, spelat under flera år på ATP-touren.

Vladimir Zabrodsky, tennistränare för SALK i Stockholm, f.d elitspelare.

Ytterligare erfarna tränare hjälper till under veckorna.

Härmed anmäler jag mig till tenniskurs nr …… för ……  med början den  ……….  
och insätter samtidigt anmälningsavgift 500:- på Pg 627 44 01-6 till Jan Zabrodsky.

Namn:…………………………………………………………………………………………......

Adress:……………………………………………………………………………………….……

Postnummer:………………………………Postadress…………………………….……….....

Ålder:………………………………………Tfn:…………………………………………………

Underskrift målsman:……………………………………………………………………………

Logi    
Deltagarna bor i enkel-, dubbel eller flerbäddsrum + extrabädd (familjerna) på 
Ronneby Brunn, vilket är ett 1:a klasshotell.

Måltider
Frukost, lunch, middag och kvällsmacka ingår i helpension för Juniorer.
Frukost, middag ingår för Familjer. Halvpension för kurserna med Vuxna.

Utrustning
Tennisskor gäller under träningarna, ej joggingskor. Glöm ej extraskor för eventuellt 
inomhusspel vid dåligt väder.

Övrigt
Inga mobiler får användas under dagsprogrammen, endast på kvällarna. Till natten sam-
lar ledarna in mobilerna.

Adress:
Kursdeltagarnas adress blir: 
Ronneby Brunn, Box 135, S-372 22 Ronneby, tel: 0457-75000.

Avgift
Anmälningsavgiften är 500:-/person och insättes på Pg 627 44 01-6 till Jan Zabrodsky,
Hannebergsgatan 14, 171 68 Solna. Resterande avgift insättes på samma sätt före
kursens början.

Upplysningar
Zabrodskys börjar sitt arbete på Ronneby Brunn den 8/6 fram till 31/7.
Före detta datum kan upplysningar erhållas per telefon:
Jan Z. arb. 08-545 252 54, 0709-28 72 82, jan@zabrodskytennis.se
Se även www.zabrodskytennis.se 
Under tiden 8/6-31/7 kan Jan nås på info@ronnebybrunn.se.

    


