OLKA Sportresor presenterar

ALBIR
Träningsläger i Spanien

OM RESMÅLET

PRISER

Välkommen till vår spanska fotbollsoas - Albir.

1.790:–/person i trebäddsrum

Mitt i hjärtat av staden, några få minuter från den

1.990:–/person i dubbelrum

fantastiska strandpromenaden, ligger Hotell Rober

Priserna gäller 1/2 - 31/5 2018

Palace.
Här har ni allt som behövs för att ert träningsläger
skall bli en riktig succé! Gym, pool och gångavstånd
till konstgräsplanen är några av anledningarna till att
Albir blivit en mycket omtyckt destination bland
fotbollsklubbar i norden.
Ett bra läger, till ett otroligt pris - vilka datum passar
er bäst?
Fråga oss gärna efter ett totalpaket inkl. flyg!

Priserna inkluderar:
- 4 nätters logi på 3***hotell
- 5 träningspass á 1,5 tim – konstgräs
- Helpension fr. o m middag ankomstdag t o m
frukost avresedag
- Fri tillgång till gym och materialrum
Tillkommer:
- Flygplatstransfer t/r: 390:-/person
- Extranatt inkl 1 träning: 450:-/person
- Enkelrumstillägg: 190:-/person/natt
- Påsktillägg 29/3-2/4: 90:-/person/natt
- Sommartillägg 1/6-30/6: 50:-/person/natt
- Sommartillägg 1/7-31/7: 90:-/person/natt

BOENDE

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG

Ni bor på 3***Rober Palace Hotel i centrala Albir.

Dag1.

Logi sker i trebäddsrum (dubbelrum med en

Ankomst på eftermiddagen. Middag.

extrasäng), dubbelrum eller enkelrum. Samtliga rum

Dag 2-4.

har dusch, WC, luftkonditionering, TV och fri tillgång till

Frukost - lunch - middag.

Wi-Fi.

Träning – totalt fem pass

På hotellet hittar ni även gym, pool samt en stor

Dag 5.

solterrass med underbar utsikt över medelhavet.

Frukost. Hemresa.

Samtliga måltider serveras som buffé.

SNABBFAKTA

TRÄNING
Träning sker på konstgräs, närmsta planen ligger
endast 600 meter från ert boende.

Ort: Albir
Invånarantal: 8 000

Fem pass fördelat på tre träningsdagardagar ingår i

Avstånd till flygplats: 65 km (Alicante)

detta paket.

Avstånd till strand: 600m
Avstånd till arenan: 600m

VISSTE NI ATT…
- Valencia ligger endast 15 km norr om Albir. Vi har

BOKNING & INFORMATION

biljetter och busspaket till samtliga hemmamatcher.

Ring 031-13 74 00, maila info@olka.se eller besök

- OLKA Sportresor är en researrangör med över 35 år i

www.olka.se

branschen som ställer resegarantier hos
Kammarkollegiet enligt resegarantilagen, är IATA-

Vi ser fram emot att höra från er!

certifierade samt är medlemmar i Svenska
Resebyråföreningen (SRF)

Så här tyckte vi…
Dette er andre laget/årskullet som benytter Olka hos Teie Fotball. Begge har vært godt fornøyd!”
Bjørnar Olsen, Teie Fotball P01, Albir

