Hamburg
i Tyskland

Allt detta ingår:

Förslag på program:



Logi i dubbelrum på 3-stjärniga Novum Hotel
Sportlife i Elmshorn, Hamburg.
4 dagar/3 nätter.

Dag 1

Ankomst till Hamburg på eftermiddagen.
Middag.



Helpension enligt upplägg till höger.

Dag 2

Frukost – lunch – middag.
Träning för- och eftermiddag (2 x 1,5 tim).



4 st träningspass på konstgräs.
(varje pass omfattar 1,5 tim)

Dag 3



Gratis vistelse för en busschaufför.

Frukost – lunch – middag.
Träning för- och eftermiddag (2 x 1,5 tim).



Möjlighet att spela träningsmatch.

Dag 4

Frukost.
Avresa



Lägg till information om buss, färja etc. här.

Ditt pris/person
Tillkommer:
Planhyra: 1 995 kr/pass på konstgräs för ev. extra träningspass.
(Varje pass omfattar 1,5 timma).
Matchavgift: 995 kr (kostnad för att ordna matchmotståndare).
Ovanstående priser gäller träningsläger i mars och april 2021.
Tyskland har infört en turistskatt på övernattningar. Skatten måste betalas lokalt vid ankomst
för alla deltagare från 17 år och äldre. Skatten är ca: 1 Euro/ person och natt, men maximalt
för 7 nätter. Ungdomar under 17 år behöver inte betala turistskatt.
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Hamburg
i Tyskland

Det här finns i Hamburg





Fullstor naturgräsplan
Konstgräsplaner
Flera mindre inomhushallar
Restaurang med charmig tysk
bar
 Möjlighet att se HSV i
Bundesliga

Det här gillar vi med Hamburg
Endast 20 minuter med tåg från
världsstaden Hamburgs
centralstation ligger charmiga
Tornesch med 13 000 invånare.
Här jobbar vi i ett exklusivt
samarbete med den lokala
klubbens fantastiska anläggning.
Förutom en fullstor
naturgräsplan förfogar de över
två nybyggda konstgräsplaner
och flera mindre inomhushallar
med konstgräs.
Vi samarbetar med flera fräscha
hotell på kort bussavstånd (2-5
km) som har proffsig och positiv
personal. Varför inte passa på
och se stadens stolthet, HSV i en
Bundesligamatch. Vi har ett nära
samarbete och hjälper gärna till
att ordna biljetter. För de som
både vill träna och kombinera
resan med lite kultur och
toppfotboll är Hamburg ett
mycket bra val.

Vi har varit i Hamburg
Skogaby IF
Genarps IF
Strömsnäsbruks IF
IS Halmia
Länghems IF
Genevad Veinge IF
Blentarps BK
Höganäs BK Junior
m.fl.

Träningslägret genomförs i samarbete med Sports International i Kungsbacka.
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