INBJUDAN
Escape Sport tränarresa till Marbella – Costa del Sol
2 – 6 februari 2019
Resan genomförs i samarbete med Västergötlands Fotbollförbund
och Norsk Fotballtrenerforening
Costa del Sol är den 20 mil långa kuststräckan som sträcker sig från Nerja i öster till Manilva i
väster, längst söderut i Spanien. De största turistorterna ligger väster om Malaga där kusten i
huvudsak består av långa stränder. Här finns alla ingredienser för en härlig vistelse – oavsett
om du är golftokig, festprisse, strandnjutare, matglad eller kultursugen. Här finns över 50
golfbanor. Kulturutbudet är enormt. Längs kusten vimlar det av vackra, vita bergsbyar,
katedraler och moriska slott. På utflyktsavstånd ligger städer som Gibraltar, Granada, Sevilla,
Ronda och Malaga.
Området väster om Marbella har på kort tid blivit Skandinaviens fotbollsmecka. Utefter
kusten ligger ett flertal fotbollsanläggningar med planer av absolut världsklass. Varje vinter
reser bland i princip alla norska lag från de två högsta divisionerna hit.
Preliminärt Program 2 – 6 februari 2019
Dag 1

Flygresa Landvetter 19.35 – Malaga 23.20. Vid ankomsten hämtar vi ut våra
hyrbilar och kör till vårt hotell för incheckning (ca 45min).

Dag 2 - 4

Frukost – lunch – middag.
Besök på träning och/eller match. Vi följer de nordiska toppklubbarna som är
på plats på solkusten under vistelsen i Spanien. Redan nu är det klart med
Ålesund, Haugesund och Kongsvinger. Minst två aktiviteter per dag inkl. teori,
matchanalyser, intervjuer, tränar- och spelarträffar och mycket annat. Vi vet
redan att toppklubbar från Östeuropa finns på plats, men vi kan inte gå ut med
namn på grund av sekretessregler förrän efter nyår.

Dag 5

Frukost. Transport tillbaka till flygplatsen. Återlämning av hyrbilar. Avresa
Malaga 15.25 – Landvetter 19.10.
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I priset ingår
• Flygresa Landvetter – Malaga t/r inkl skatter och avgifter och en incheckad väska
• Hyrbil under hela vistelsen
• Fyra övernattningar, del i tvårumslägenhet för 4 personer. Varje lägenhet har två
sovrum, två toaletter, kök, vardagsrum och balkong/terrass.
• Helpension från frukost dag 2 till frukost dag 5
• Sänglinne (medtag dock extra handdukar)
• Program med matcher, träningar, föreläsningar, tränarträffar m.m.
• Reseledare från Västergötlands FF, Norsk Fotballtrenerforening och Escape Sport
Pris: 8.690:-/person
Enkelrumstillägg: 600:-/natt/person
Bindande anmälan kan göras på två sätt:
Mail till Magnus Karlsson på Escape Sport: magnus@escapesport.se
Västergötlands Fotbollsförbunds hemsida: www.vastgotafotboll.org
Tillhör ni en förening skall anmälan komma från föreningen.
Vid frågor ring: 033-258850, Escape Sport
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Logi: Vi bor på trevliga Manilva Sun, som ligger mellan Estepona och Sotogrande på en kulle
ovanför Costa del Sol med härlig utsikt över Medelhavet, knappt 1 km från stranden. Till
flygplatsen i Malaga är det ca 7mil, till Estepona är det 1,5mil.
Manvila Sun erbjuder ljust och rymligt boende med gratis WiFi. De luftkonditionerade
lägenheterna har två sovrum och en möblerad terrass. Alla har ett bekvämt vardagsrum med
en platt-tv med satellitkanaler. Varje pentry är utrustat med ugn, diskmaskin och
tvättmaskin. I lägenheterna finns dessutom ett värdeskåp.
Medelhavsrätter erbjuds i Manilva Suns restaurang, som har utsikt över poolen och den
vackra trädgården.
På boendet finns också utomhuspool som är öppen året om, minigolfbana, samlingsrum,
butik och en toppmodern golfsimulator. Poolen är uppvärmd under vintern.
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