
FÖLJ MED OSS
PÅ TRÄNINGSLÄGER
I SPANIEN!

Följ med till sydöstra hörnet av Spanien, där lyser solen allra 
mest. Här mitt bland de soldränkta bergen ligger byn som en 
grön oas vid havet, vårt Almerimar. 160 km öster om Malaga.  
Älskar du cykling, löpning och simning är detta den perfekta 
platsen för dig. I Almerimar bor du bekvämt. Med Las Alpujarras- 
områdets fantastiska bergslandskap på ena sidan med miltals 
magiskt vackra cykelvägar. På den andra sidan ligger havet med 
13 km lång härlig sandstrand. I samarbete med de lokala cykel-

klubbarna har vi tagit fram de allra bästa och vackraste cykel-
vägarna. Där vi stannar på pittoreska småställen för lunch och 
sevärdheter. Alla har möjlighet att följa med. Vi cyklar i olika ledar- 
ledda fartgrupper. Vill du simträna finns en 25 m pool på hotell-
området. Vi erbjuder även löpargrupper. Med på resan finns  
Träningsklinikens instruktörer som kör morgon Yoga på stranden
 och Coreträning på eftermiddagen.  

Datum: 1-8 februari Påsk- och Kristi 
himmelsfärdshelgen 2014. 
Pris februarilägret 7000:-. 

I priset ingår: Flyg t/r Göteborg-Malaga. 
Transfer (transport mellan flygplats och 
hotell). Boende på lägenhetshotell med 
ett- eller två sovrum.  

Välkomstmiddag när Ni landat och 
frukost första morgonen.

I priset ingår också: Instruktörer/Guider 
vid löprundor, cykelpass, morgon Yoga 
och Coreträning samt följebil  på de 
längre cykeletapperna.

Priset för Påsk- och Kristi himmelfärds-
helgen kan variera något beroende på 
flygpriset.

Anmälan och mer info: 
maila tommy.jensen1@me.com 

Vi bor på ett lägenhetshotell vid strand-
kanten. Lägenheterna för 2-6 personer är 
fullt utrustade med kök, kyl med frysfack, 
micro, tvättmaskin, LCD-Tv, internet, hydro-
massage badkar och tillgång till 25 m pool. 

Almerimar är en fantastisk familjesemester- 
ort med sandstrand och underbart blått 
vatten för simning och bad. Här finns en 
mängd vattensportanläggningar så som 
vindsurfing, dykning och segling. Ett ut-
märkt ställe för hela familjen.

Almerimar har en pittoresk småbåtshamn 
med många barer och restauranger för  
alla smaker och plånböcker. Området  
passar utmärkt för kvällspromenader innan 
eller efter middagen. Allt du behöver finns  
inom gångavstånd från hotellet.

FLYG+BOENDE  7000:-
• LEDARLEDDA CYKELGRUPPER

• KOM, TRIVS OCH TRÄNA –
 MED ACTIVE ISLAND TJÖRN

KOM, TRIVS OCH TRÄNA MED OSS!


