
 

Sports träningsläger 
Sant Pau, Barcelona 

Barcelona i Spanien 

Allt detta ingår: 

 Flyg Stockholm-Barcelona t.o.r. 

 Transfer flygplatsen-hotellet t.o.r. 

 Logi i 2-3-bäddsrum med dusch, toalett och 
tv, 5 dagar/4 nätter. 

 Helpension enligt upplägg till höger.  

 Utan extra kostnad försöker vi ordna 
motståndarlag för träningsmatch/er. 

 
 

 

Förslag på program: 

Pris: 5 895:-/person 
Priset är baserat på en grupp om minimum 25 personer. 

Ring och boka 0300-720 95 

info@sportsinternational.se 

 

2 april Flyg Stockholm-Barcelona (12.35-16.00) 

 Ankomst till Barcelona på eftermiddagen.  

 Middag.  

 

3 april Frukost – lunch – middag.  

          Träning för- och eftermiddag (2 x 1,5 tim).  

 

4 april  Frukost – lunch – middag.  

          Träning för- och eftermiddag (2 x 1,5 tim).  

 

5 april  Frukost – lunch – middag.  

          Träning för- och eftermiddag (2 x 1,5 tim).  

 

6 april Frukost.   

 Avresa. 

 Flyg Barcelona-Stockholm (08.10-11.45).  

boka träningsläger idag på  

www.sportsinternational.se 

Tillkommer: 

Planhyra: 1.995 kr/pass konstgräs (Varje pass omfattar 1,5 timma). 
 
Katalonien har infört en turistskatt på övernattningar. Skatten måste betalas lokalt vid 
ankomst för alla deltagare från 17 år och äldre. Skatten är 1 Euro per person och natt,  
men maximalt för 7 nätter. Ungdomar under 17 år behöver inte betala turistskatt. 

Spara pengar, boka i tid! 
Ovanstående priser gäller träningsläger i mars och april 
2018 som bokas senast 31 oktober 2017. 
Vid bokning efter 31 oktober appliceras 2018 års 
prishöjningar. 
 

Fotbollens och  

möjligheternas 

stad 



 

Sports träningsläger 
Sant Pau, Barcelona 

Barcelona i Spanien 

Det här gillar vi med 

Barcelona 

Det här finns på Sant Pau och 

i Barcelona 

Vi har varit här 

Barcelona är fotbollens och 
möjligheternas stad, sedan 10 år 
tillbaka har vi ett eget kontor i 
staden, en enorm trygghet för alla 
gästande lag som kommer ner på 
fotbollsläger. Vi hjälper er att 
rådda upplägget enligt era 
önskemål och bjuder gärna på 
våra bästa Barcelonatips. Ni bor i 
centrala Barcelona och tränar på 
fina konstgräsplaner. Naturligtvis 
skall ni passa på att besöka 
Camp Nou och se FC Barcelona 
live. 

 Fräscht boende 

 Proffsig chef 

 Möjlighet till ligafotboll 
(FC Barcelona, Espanyol) 

 Camp Nou och FC 
Barcelonas museum 

 Caféer, restauranger och 
shopping 

 Barer, nattklubbar & casino 

 Sagrada Familila, 
Picassomuseet, Las  
Ramblas, Olympiabyn, 
Gotiska kvarteren, Parc Güell, 
Port Olimpic mm 

 

 

GIF Sundsvall 

Gefle IF 

Halmstads BK 

IFK Göteborg 

Noretskolan 

m.fl. 

 

Ring och boka 0300-720 95 

info@sportsinternational.se 

boka träningsläger idag på  

www.sportsinternational.se 

Så här tycker en 
av våra många 
nöjda kunder: 

Roger Franzén, GIF Sundsvall säger: Inför denna 
säsongen åkte vi till Barcelona på träningsläger. Vi ville 
kombinera det sportsliga med det sociala och därför 
valde vi att bo i centrala Barcelona. Sports International 
arrangerade ett mycket bra träningsläger åt oss. Vi kunde 
köra flera bra träningspass och njuta av den fantastiska 
staden. Naturligtvis var vi även på Camp Nou och såg när 
FC Barcelona besegrade Rayo Vallecano med 3-1.  

 
 

Katalanska Turistbyrån 

Visste du att? 
 Vi är mycket stolta över att vara FC Barcelonas tredje största biljettagent i världen och det enda företag i Norden som är 

auktoriserad och godkänd direkt av FC Barcelona.  Detta gäller även Zlatans Paris SG.  
 Vi har eget kontor i Barcelona med heltidsanställd personal sedan 2008.  
 Sedan många år är vi i särklass Sveriges största arrangör av träningsläger i fotboll. 2016 firade vi 30 framgångsrika år.  
 Vi ställer resegarantier hos Kammarkollegiet enligt resegarantilagen. 
 Vi är ett trippel AAA – företag. Det högsta ekonomiska betyg ett företag kan få. Stor trygghet för våra resenärer, inte 

minst i dessa tider. 
 Vi har öppet när ni har tid: måndag-torsdag 08.00-21.00, fredag 08.00-17.00. 

 

 


