Footinstruct

VOETBALSTAGE – SPANJE (BARCELONA)
30/06/2018 – 08/07/2018
ZOMERVOETBALSTAGE NABIJ BARCELONA
Roses, een schitterend stadje aan de Costa Brava met prachtige zandstranden,
gelegen tussen de Franse grens en Gerona, is onze uitverkoren plaats.

DOELGROEP
Jongens en meisjes geboren tussen 2009 (U9) en 2001 (U17).
Ben je een jaartje te jong of een jaartje te oud? Neem contact op, en mss kan je toch
nog aansluiten (afhankelijk van de reeds ingeschreven spelers).

HOTEL

We verblijven in een 3-sterren hotel, ideaal gelegen op wandelafstand van het strand
en het centrum van Roses.
Naam van het hotel is Goya Park en beschikt over een zwembad.

TRAININGSESSIES
Alle trainingen gaan door op het (kunst)grasterrein van Roses.
Dagelijks 2 voetbaltrainingen verzorgd door gediplomeerde trainers.

BUSREIS
Vertrek: zaterdag 30/6/18 rond 20u. Aankomst voorzien op zondag rond 11u.
Terug: Zondagvoormiddag 8/7/2017 rond 11u in Gent .
Vertrekplaats is de carpool-parking te Merelbeke. Heidestraat 4, 9820 Merelbeke.
Deze parking is ideaal gelegen, vlakbij de R4/E40/E17.

UITSTAP
Een bezoek aan Aqua Brava, een van de grootste waterpretparken van Europa, wordt
een verfrissende ontspanning... Uiteraard is een uitstap naar FC Barcelona een must!
We bezoeken er het museum en het stadion... Ook de Ramblas, in het centrum van
Barcelona staat op het programma.
DIT ALLES AAN DE PRIJS VAN €615*
Inbegrepen in de prijs:
•

•

Verblijf van 9 dagen, waarvan 7 ter plaatse in een 3-sterren hotel op 150meter
van het strand.
• Vol pension arrangement.
• Een week leven als een prof met dagelijks 2 trainingen op prachtige
kunstgrasterreinen onder deskundige en enthousiaste begeleiding.
• Inkomticket waterpark Aqua Brava.
• Verzekering.
• Elke dag animatie en begeleiding tussen de trainingsessies en na het
avondeten.
• Kledijpakket Footinstruct (truitje, short en voetbalkousen).
Let op: De uitstap naar FC Barcelona doen we per bus. De kostprijs van deze
uitstap (40€ p.p.) is niet inbegrepen in de bovenvermelde prijs. Dit dient
contant betaald te worden bij vertrek op vrijdag 30/6/18.
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling van het voorschot (215€) per persoon
op rekeningnummer IBAN: BE90 4417 0625 5132 BIC: KRED BE BB.
Bij mededeling naam van de speler vermelden + voetbalstage Spanje. Het
eindbedrag (400€) dient betaald te worden 8 weken voor vertrek.
Meer info en foto’s/filmpjes zijn te vinden op onze website.
Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier op de website in te vullen.

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Faccenda Antoni 0497 66 27 18
info@footinstruct.be
www.footinstruct.be

