Välkommen till mysiga Calella 27/4-7/5!
Vi återvänder till mysiga Calella! Vi bor på samma hotell, 4-stjärniga Amaika, med helpension samt vin och vatten.
Pris: 9.995 kr (del i dubbelrum)
Denna resa är något utöver det vanliga och ni kommer ha stora möjligheter att utvecklas som boulespelare,
samt träffa nya människor och lära känna ett härligt land!
Vi är otroligt glada över att 2018 ha med oss Lotta Larsson från Boo SK i Stockholm som huvudtränare, Lotta är en av
Sveriges absolut mest uppskattade tränare och har över 40 års erfarenhet av boule. Hon har medaljer från flera internationella mästerskap (guld på EM och silver på VM), Svenska mästerskap, Elitserien, Svenska cupen och har vunnit mängder av
tävlingar runt om i Europa. Hon har dessutom varit förbundskapten för det öppna landslaget. Som tränare är hon anlitad av
många och är väldigt duktig på att lära ut. Lotta kommer presentera sig på plats i Spanien, men ta gärna ett snack med
henne ute på boulebanan. Förutom mängder av träning kommer vi också köra lite ”fråga Lotta” där kommer vi sitta alla
gemensamt och ni kan ställa frågor om boule. Som vanligt är vi många tränare med som hjälper er, men Lotta kommer ta
huvudansvaret, vilket kommer bli fantastiskt bra!

I PRISET INGÅR:
• Bussresa tur och retur till Calella i supermodern dubbeldeckarbuss
med caféavdelning! (Olika transportsätt finns, se längre ned för
mer information)
• Tävlingar och lekar under bussresan.
• 8 nätter på hotel Amaika inkl. frukost, lunch och middag.
Till lunch och middagen ingår vin.
• Heldag norra Spanska kusten med besök i den mysiga byn
Empuriabrava, som är uppbyggd med kanaler istället för vägar.
Vi besöker också konstnärsstaden Cadaques där Dalí bodde i
många år.
• Guidad heldag i Barcelona, inkl. besök i en boulebutik med bra
priser.
• 2 pass träning/dag, exakt schema för detta får ni på bussen.

Avresa sker fredagen den 27 april med utgångspunkt från Stockholm.
Hemresa sker måndagen den 7 maj, och vi är åter
i Sverige 9-10 maj.
Även i år får ni flera olika val på transportsätt,
dessutom fortsätter vi med det populära inslaget
att man kan stanna kvar 4 nätter för extra träning.
Här är alla valbara alternativ:
• Buss tur och retur 9.995:-

• Deltagande i Spansk bouletävling.

• Buss ner flyg hem 11.495:-

• Deltagande i bussmästerskap med mycket generösa priser.

• Buss ner flyg hem med 4 extra nätter 12.995:-

• Besök av närliggande bouleklubb med enklare tävling.
• Stor avslutningsfest där ni bjuds på lokala tapasrätter samt dryck i
olika former, prisutdelning och roliga överraskningar.
• Vandring med Carmen! För er som vill och orkar kommer Vi ta oss
en rejäl promenad och upptäcka området.

ALLT DETTA OCH MYCKET, MYCKET MER!

• Flyg ner och flyg hem 11.895:• Flyg ner och flyg hem med 4 extra nätter 13.495:• Bagageavgifter tillkommer:
Norwegian 300-320:- och Vueling 320-340:-

Resan arrangeras av BF Travel/Buss Special!
För bokning eller frågor kring betalning eller praktiskt kring resan: 0418-12330 • e-post: info@buss-special.se
För övriga frågor: Mattias Thorell tel: 0708-78 04 29 • e-post: nissethorell@gmail.com
Spanien har ett underbart klimat, det är dessutom väldigt billigt att handla, äta och roa sig!

Vi arrangerar allt möjligt roligt inom boule: Bouleresor till Medelhavet – höst, vinter och vår
Tävlingsresor runt om i Europa • Tävlingsarrangör • Träningsläger • Tränaruppdrag • WebbTVsändningar
För mer information och bokningar: www.thorellsevent.se

