
 

Sports träningsläger 
Prades Park 

Tarragona i Spanien 

Allt detta ingår: 

 Flyg Göteborg-Barcelona t.o.r. 

 Transfer flygplatsen - Prades Park t.o.r. 

 Logi i 4-bäddsbungalow med tv, wc och badrum alt 
flerbäddsbungalow med wc, 7 dagar/6 nätter. 

 Helpension enligt upplägg till höger.  

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

 
 

 

Pris: 6 795: -/person i 4-bäddsbungalow 

Pris: 6 345: -/person i flerbäddsbungalow 

 

Priserna ovan är baserade på minimum 25 personer 

 

Förslag på program: 

2 april Flyg Göteborg-Barcelona (10.20-13.20).  

 Ankomst till Prades Park på eftermiddagen. 

 Träningspass på eftermiddagen (1,5 tim)  

 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 – lunch – middag.  

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

 

7 april Frukost – lunch – middag.  

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

 

 8 april Frukost. Avresa. Flyg Barcelona-Göteborg (09.00-12.10). 

Ring och boka 0300-720 95 

info@sportsinternational.se 

boka träningsläger idag på  

www.sportsinternational.se 

FC Barcelonas 

favorit- 

anläggning 

 

Tillkommer: 

Planhyra: 1.995 kr/pass naturgräs (Varje pass omfattar 1,5 timma). 
Vatten till träningarna samt hyra av bollar, koner och västar 180 kr/person.  
 
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. 
 



 

Sports träningsläger 
Prades Park 

Tarragona i Spanien 

Det här gillar vi med Prades 

Park 

Det här finns i 

Prades Park 

Vi har varit här 

Prades Park i södra Katalonien är 
FC Barcelonas egna favorit-
anläggning, känd för sina 
fantastiska naturgräsplaner i lugn 
och harmonisk miljö. Hit reser FC 
Barcelona årligen på läger med 
samtliga ungdomslag och 
damlag. FC Barcelona 
legendaren Hristo Stoitjkov kör 
sin populära sommarfotbollskola 
just här och nu har ni chansen att 
förlägga ert träningsläger på 
Prades Park exklusivt genom 
Sports International. Prades Park 
erbjuder två boendealternativ, 
antingen fräscha 4-bädds 
bungalows med dusch och toalett 
eller flerbäddsbungalow där hela 
laget ryms. FC Barcelona väljer 
alltid det sistnämnda då de anser 
att lagsammanhållningen är en av 
de viktigaste anledningarna till att 
åka på träningsläger. Här finns 
två naturgräsplaner i absolut 
toppklass och vi tar endast emot 
två lag åt gången. 
 

 Två naturgräsplaner 

 Eget omklädningsrum 

 Möjlighet att boka katalansk 
pro-trainer 

 Möjlighet att hyra bollar  

 Mötesrum 

 Utomhuspool 

 Tvättmöjligheter 

 Paddelbanor 

 Streetbasket 

 Harmonisk miljö 

 

● FC Barcelonas ungdomslag 

 

Nyhet hos Sports  

International 2018! 

 

Ring och boka 0300-720 95 

info@sportsinternational.se 

boka träningsläger idag på  

www.sportsinternational.se 

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.  Övriga företag är endast återförsäljare via en agent. I vårt nära och 
direkta samarbete med FC Barcelona sedan 2004 närmar vi oss nära 100 000 sålda matchpaket. Vi hjälper er gärna med 
matchbiljetter till både FC Barcelona och RCD Espanyol som också utsett oss till deras enda biljettagent i Sverige.  

 Vi har eget kontor i Barcelona med heltidsanställd personal sedan 2008. En extra trygghet för alla våra resenärer.  
 Sedan många år är vi i särklass Sveriges största arrangör av träningsläger i fotboll. I år firar 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 är ett av endast fem reseföretag i Europa som får använda Katalanska Turistbyråns logga i 
marknadsföring, ett bevis på deras uppskattning för de många grupper vi skickar till Barcelona och på det sätt vi jobbar.  

 

 

Katalanska Turistbyrån 


