
 

 

Sports träningsläger 
Santa Susanna 

Santa Susanna i Spanien 

Allt detta ingår: 

 Logi i 2-4-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. 
 

 
 

 

Pris: 2 735: -/person 

Förslag på program: 

Dag 1 Ankomst till Santa Susanna på eftermiddagen. 

 Träningspass på eftermiddagen (1,5 tim)  

 Middag.  

 

Dag 2 Frukost – lunch – middag.  

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

 

Dag 3   Frukost – lunch – middag.  

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

 

Dag 4  Frukost – lunch – middag.  

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

 

Dag 5  Frukost.   

 Avresa  

Ring och boka 0300-720 95 

info@sportsinternational.se 

boka träningsläger idag på  

www.sportsinternational.se 

Spaniens 

överlägset mest 

populära 

anläggning 

Tillkommer: 

Planhyra: 1.995 kr/pass konstgräs (Varje pass omfattar 1,5 timma). 
Transfer:  Barcelona flygplats - Santa Susanna t/r, 440 kr/person  
 Girona flygplats - S. Susanna t/r 390 kr/person 
 Transferpriset är baserat på minimum 25 pers.       
Extradygn på plats, om så önskas: 525 kr/person och dygn.  
Påsktillägg (30 mars-2 april) 100 kr/person och dygn. 

 
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 
Santa Susanna 

Santa Susanna i Spanien 

Det här gillar vi med Santa 

Susanna 

Det här finns i 

Santa Susanna 

Vi har varit här 

Barcelonaområdets absolut mest 
populära anläggning. Två helt 
nyanlagda konst-gräsplaner 
precis utanför hotelldörren. 
Boendet är mycket fräscht med 
egen pool och bara 100 meter till 
stranden. Närheten till Barcelona 
(pendeltåg går flera gånger i 
timmen) gör att Santa Susanna är 
ett storslaget alternativ. I 
Barcelona kan ni uppleva Gaudis 
mästerverk, shopping, tapas och 
fotboll i världsklass på mäktiga 
Camp Nou. Vi har ett eget kontor i 
centrala staden och hjälper er 
självklart med biljetter till FC 
Barcelona eller RCD Espanyols 
hemmamatcher.  

 Fina konstgräsplaner 

 Utomhuspool  

 Möjlighet till ligafotboll 

 (FC Barcelona, RCD Espanyol) 

 Möjlighet att boka katalansk 
pro-trainer för träningspass. 

 Proffsig chef 

 100 m till stranden  

 200 m till pendeltåget 

 Fräscht boende 

 Spa-anläggning med bastu och 
jacuzzi. 

 Rehabpool 

 Tvättmöjligheter 

 Aktivitetsområde (pingis, 
biljard, airhockey m.m.) 

 Trevliga nöjen och sevärdheter. 

 Paintball 

 Trädklättring 

 

Önneköps IF, Stala IF 

BK Häcken U19 

Bröndby IF U15 

Dalkurd FF, Sälens IF 

Boo FF F02 

Bele/Barkarby FF P01/02 

Kiruna FF Dam, LB07 F-jun 

IFK Timrå F03 

Stensätra IF Dam 

IFK Skövde P01 

Hanvikens SK F01 

Högvads BK 

IFK Österåker 

FC Bjärred Dam 

Värings GoIF m.fl. 
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Så här tycker en 
av våra många 
nöjda kunder: 

Kenth Nilsson, Älta IF säger: För andra året i rad åkte vi till 
Spanien på träningsläger och denna gång fantastiska Santa 
Susanna. Anläggningen var perfekt med bra träningsmöjligheter 
och just att vi hade allt inom gångavstånd gjorde att hela 
vistelsen blev väldigt lyckad. Fantastisk service ifrån Sports 
International inför resan och vi är verkligen hel nöjda!  
 
 

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 


