Santa Susanna och Blanes 2020
13795kr bagageavgifter tillkommer
6-20 oktober, 5 nätter i Santa Susanna och 9 nätter i Blanes
Nytt för 2020 är att vi kör 5 nätter i Santa Susanna och 9 i Blanes, vi inkluderar
också vin och vatten till alla måltider under hela resan.
Missa inte tävlingen i Santa Susanna och deras 10-års jubileum, där minnes t-shirt
ingår. Massor av kul utlovas under dessa 2 veckor!
Vår populära höstresa återkommer med samma
upplägg, 3-dagars tävling i Santa Susanna och
massor med träning i Blanes.
I Santa Susanna bor vi på mysiga Don Angel, som
ligger nära stranden.
Här ingår helpension, och vin och vatten!
Jubileum 2020, vi får denna gång spela på området
precis bredvid hotellet, behöver alltså ej korsa
vägen. Det kommer också ingå en minnes t-shirt
till alla. Dessutom händer roliga saker i övrigt.
I Blanes blir det en riktigt härlig
semesterupplevelse med boende på lyxiga
Pi-Mar, som ligger precis vid Medelhavets härliga
strand. Här ingår halvpension, med vin och
vatten.
Vi tränar/tävlar varje dag och vi har tillgång till
de inhägnade banorna strax bakom hotellet.
Precis som 2019 kommer det finnas 2 pass på
förmiddagen och 2 pass på eftermiddagen att
välja på, för att ge er maximal tid för träning. Vi
är som vanligt 3 tränare på plats.

• 5 x helpension i Santa Susanna inkl vin och vatten.
• 9 x halvpension i Blanes inkl vin och vatten.
• Flygresa tisdagen den 6/10 från Landvetter, Arlanda och Köpenhamn. Hemresa
tisdagen den 20 oktober.
• Transfer till och från flygplatsen i Barcelona och mellan hotellen i Spanien.
• Startavgift i tävlingen Santa Susanna Cup Petanque med mycket generösa priser.
• Välkomstfest med presentation av tävlingen.
• Avslutningsfest med prisutdelning.
• Träning av utbildade tränare erbjuds enligt senare program, men boule alla dagar i
veckan för den som vill där träning av utbildade tränare erbjuds.
• Flygmästerskap, en grymt rolig dag utlovas.
• Avslutningsmiddag med tapas och lokala drycker.

Boka din plats idag: BF Travel 0418-12330 i nfo@buss-special.se
Resan arrangeras tillsammans med Thorells Event 0708-780429 nissethorell@gmail.com

