Inbjudan

Till: Simmare i grupp
T1, T2

Välkommen att följa med på simläger till Calella i Spanien!
Lägret äger rum onsdag 16 maj - tisdag den 22 maj 2012.
(Under Kristihimmelfärd, 6 nätter)

Program!
Onsdag:
Torsdag – Måndag:
Tisdag:

Avresa Flyg Arlanda – Barcelona
Träningspass 2 ggr/dag
Hemresa Flyg Barcelona – Arlanda

Avg kl 15,20
kl 9,00-11,00
Avg kl 11,10

Ank kl 18,50
kl 16,00-18,00
Ank kl 14,40

Lite om Calella och hotellet…..
Calella är en av de trevligaste semesterorterna utefter Costa Brava kusten. Calella ligger endast 5 mil norr om
storstaden Barcelona. Med tåg tar ni er smidigt och billigt till Placa Catalunya på mindre än en timma. Tåget avgår flera
gånger i timmen. Stranden i Calella är väldigt fin och bred och erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och vattensporter.

Hotel Sant Jordi - 3-stjärnigt hotell
3-stjärnigt hotell som ligger precis bredvid poolen och endast 200 meter från sandstranden. Hotellet är relativt litet,
vilket ger en personlig service. Det finns en mindre pool, bar, restaurang och TV-rum. Alla måltider serveras som
buffémåltider och bra varierade. Logi i 2- och 3-bäddsrum med dusch, WC, TV och AC. Möjlighet att hyra kylskåp i
rummet finns.

Kostnad:

I dagsläget kan vi säga att det blir ca 5 000 kr per simmare (ej mer).
Så fort vi vet hur många som följer med kan vi gå ut med exakt kostnad/ simmare.
(vänligen se nästa blad för info om intjäning per simmare).

Anmälan:

Vänligen meddela senast söndagen den 2 oktober
till cecilia.jansson@spendrups.se
Varför det är kort om anmälningstid beror på flygbiljetternas kostnad,
(dvs längre anm tid = dyrare flygbiljett).

OBS!
Bindande anmälan, dvs om du anmäler dig och uteblir så fakturerar klubben dig 5390 kr
(undantag läkarintyg).

Detaljerat program kommer längre fram….
Har ni några funderingar så hör gärna av er till
Cissi Jansson tel 070 – 188 80 09 eller Monica Norberg tel 070 – 301 66 07
VÄLKOMNA!

