Footinstruct
VOETBALSTAGE – SPANJE (BARCELONA)
03/07/2021 – 11/07/2021
ZOMERVOETBALSTAGE NABIJ BARCELONA
Zon, zee en zuiderse voetbalfun: dat kan alleen maar de zomerstage van Footinstruct zijn. Een
onvergetelijke week vol voetbal en vrienden op een schitterende locatie in Spanje. Ideaal om sportieve
grenzen te verleggen en het rustige tussenseizoen te overbruggen met voorzetten, kopballen en
ontspannende uitstappen. Vamos!
Voor wie:
Alle jongens en meisjes van U9 tem U17.
P.S. Val je niet in die leeftijdscategorie maar wil je dolgraag mee? Stuur ons een mailtje met je motivatie en
we zien wat we kunnen doen.
Locatie:
Roses, een schitterend stadje aan de Costa Brava met prachtige zandstranden, in de buurt van Barcelona.
Onze uitvalsbasis is Goya Park, een driesterrenhotel op wandelafstand van het strand en het centrum van
Roses.
Op het programma:
•

Dagelijks vier uur gespecialiseerde voetbaltraining door deskundige, gediplomeerde trainers op de
kunstgrasterreinen van Roses, Empuria Brava of Figueras.

•

Uitstapjes naar FC Barcelona, Aqua Brava (een van de grootste waterpretparken van Europa), de
Ramblas in Barcelona …

•

Animatie en begeleiding tussen de trainingsessies en na het avondeten.

Busreis:
Vertrek: Zaterdagavond 3 juli 2021 rond 20u, aankomst in Spanje op zondag 4 juli rond 12u.
Terug: Zondagvoormiddag 11 juli 2021 rond 12u in Gent.
Vertrekplaats is de carpool-parking te Merelbeke. Heidestraat 4, 9820 Merelbeke.
Deze parking is ideaal gelegen, vlakbij de R4/E40/E17

Prijs:
€ 635*
* Inbegrepen in de prijs:
- Verblijf van negen dagen, waarvan zeven ter plaatse in een driesterrenhotel (volpension arrangement) op
150 meter van het strand.
- Een week leven als een voetbalprof met dagelijks twee trainingen op prachtige kunstgrasterreinen onder
deskundige begeleiding.
- Inkomticket waterpark Aqua Brava.
- Verzekering.
- Elke dag animatie en begeleiding tussen de trainingsessies en na het avondeten.
- Kledijpakket Footinstruct: voetbaltruitje, -short en -sokken.
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 04/07/20.
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling van het voorschot (225€) per persoon op rekeningnummer IBAN:
BE90 4417 0625 5132 BIC: KRED BE BB.
Bij mededeling naam van de speler vermelden + voetbalstage Spanje. Het eindbedrag (405€) 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

