SVERIGES STÖRSTA CUPARRANGÖR PRESENTERAR

Spanska

Sol, ba
d
och hä
rlig
fotboll!

COPA CATALUÑA
23-29 juni 2013

I det underbara området vid Costa
Maresme och Malgret de Mar strax
norr om Barcelona spelas den populära ungdomscupen Copa Cataluña.
2013 spelas cupen för 26:e året i rad.
Hotellboende, god mat, ﬁna gräs- och
konstgräsplaner är cupens signum.
Ett besök i världsstaden Barcelona är väl
närmast ett måste. Besök FC Barcelonas
hemmaarena Camp Nou, en promenad
längs La Rambla eller ett varmt medelhavsbad längs med Barcelonas sandstränder.
Copa Cataluña är den perfekta turneringen för er som vill kombinera fotboll med
en härlig vecka fylld av sol och bad.
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I priset ingår:
• Bussresa i helturistbuss med TV och
toalett, från hemorten till Costa Brava t.o.r.
• Vägskatter.
• Färjebiljetter enligt ovan.
• Logi på 2-stjärnigt hotell i 3-4-bäddsrum
med dusch och toalett.
• Helpension 7 dagar fr.o.m. middag
ankomstdagen t.o.m. lunchpaket
avresedagen (6 nätter).
• Deltagande i Copa Cataluña.
• Ledarmottagning.
• Medalj till alla deltagare.

Pris med buss från Skåne: 5 395 kr/person
Pris utan bussresa: 2 845 kr/person.
Priset är baserat på en grupp om 20-24 personer
samt samåkning med annat lag. Ovanstående pris
gäller avresa från Skåne. Från övriga orter utgår ett
mindre tillägg. Sports International förbehåller sig
rätten att inställa resan om gruppen totalt understiger
40 personer.
Tillkommer: Lagavgift 1 200 kr/lag.
Ev. dubbelrumtillägg: 500 kr/person/vecka.
Ev. enkelrumtillägg: 800 kr/person/vecka.
Ev. tillägg för 3-stjärnigt hotell: 300 kr/person/vecka.

Ovanstående priser och uppgifter avser Copa Cataluña, Spanien 2013

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

BOKNING & INFORMATION
Telefon: 0300-720 95 Fax: 0300-706 50
E-post: info@sportsinternational.se
www.sportsinternational.se
Våra fantastiska öppettider är:
Mån-Tors 08.00-21.00. Fre 08.00-17.00

Sveriges största arrangör av FOTBOLLSCUPER & TRÄNINGSLÄGER (sedan 1986)

