TT4YOU INTERNATIONALE
TRAININGSKAMPEN
Augustus 2022
WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

1 augustus
5 augustus

8 augustus
12 augustus

15 augustus
19 augustus

VOOR WIE?

Het kamp is voor alle leeftijden en alle niveau’s. Er zullen elke
week internationale en nationale topcoaches aanwezig zijn.

LOCATIE TTV SCYEDAM
dr. Kuyperlaan 4
3118 RR Schiedam

Schrijf je in via het inschrijﬀormulier op www.tt4you.nl.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op via info@tt4you.nl

OVERNACHTINGEN?

1. Thuis
2. Luchtbed in de zaal *
3. Gastgezin
4. Hotel/Hostel (zie achterkant)
* I.v.m. covid-19 is het nog niet zeker of overnachting
* in de zaal is toegestaan.

www.tt4you.nl

instagram.com/tt4you1

KOSTEN (inclusief
KOSTENeten)
(i
1 week
€ 250
2 weken € 460
3 weken € 670

facebook.com/TT4you

INFORMATIE

INTERNATIONALE TRAININGSKAMPEN
Augustus 2022
OVERNACHTING
Optie 1: Thuis

Optie 2: Luchtbed in de zaal (gratis) *
Neem je eigen luchtbed mee en slaap in de zaal. Het is mogelijk om ter plaatse een luchtbed
te kopen (€25,-)
* I.v.m. covid-19 is het nog niet zeker of overnachting in de zaal is toegestaan.
Optie 3: Gastgezin
Neem contact op met TT4you indien je hier gebruik van wil maken.
Optie 4: Hotel/Hostel
De tafeltenniszaal van Scyedam ligt aan de Doctor Kuyperlaan 4, 3118 RR Schiedam. Op een minuut
lopen ligt het metrostation Schiedam Troelstralaan. Met de metro ben je in 10 minuten in het
centrum van Rotterdam. We adviseren de volgende hotels & hostels in de omgeving van de zaal
(de getoonde prijzen zijn indicaties). Je dient zelf de hotel overnachting te boeken.
Indien noodzakelijk kunnen we vervoer van het hotel naar de speelzaal regelen.
Hotel
Hotel Companile Vlaardingen***
Hotel Novotel R’dam/Schiedam****
Easy hotel Rotterdam City Centre***
Hostel
King Kong hostel Rotterdam
Hostel Ani en Haakien Rotterdam

Afstand van zaal
2.0 km
1.5 km
10 minuten per metro
Hostel
12 minuten per metro
16 minuten per metro

Per kamer (per nacht)
€55,00 - €65,00
€60,00 - €75,00
€55,00 - €70,00
Slaapzaal (per nacht)
€18,00 - €30,00
€18,00 - €25,00

