
+ Free Nike outfit

Uge 42

En oplevelse, som dit hold aldrig vil glemme! 
Vil du give dit hold en uforglemmelig oplevelse? Costa Brava! Navnet alene fremtryller 
tanker om en pragtfuld ferie. Og fodboldfans kan desuden tilføje magien fra FC Barcelona 
til blandingen. Hvert år tiltrækker den populære kystregion nord for Barcelona omkring 
1.000 hold fra hele Europa og endda USA. Solen og de storslåede strande, Barcelona og den 
magiske lyd fra stadionet Camp Nou er som en magnet for fodboldfanatikere. Til alt dette 
føjer Euro‑Sportring Costa Brava Cup i Uge 42 (Efterår)   

 BLANES - TORDERA, SPANIEN
ANTAL HOLD:  260
KATEGORIER:   DRENGE U13/8, U14, U15, U15/8, U16, U17, U19;  

PIGER G13/8, G15/8, G15, G16, G18;  
DAMER (W‑O/7) OG HERRER (M‑O)

ARRANGØR:   CF TORDERA
FØRSTE UDGAVE: 2005
DELTAGENDE LANDE:              

DE FUTBOL

GODKENDT AF:

EFTERÅR, 15 - 18 OKTOBER 2018 



Indkvarteringen 

Hotel La Palmera - Lloret de Mar Hotel Caprici - Santa Susanna

Tilmeld jer nu og få 
et gavekort til Nike 
produkter på DKK 5.000,- 
samt 1 gratis deltager 
pr. hold!

Costa Brava/Costa Maresme
Costa Brava og Costa Maresme hører til de mest populære kystområder i 
Spanien. Dette område, nord for Barcelona, er faktisk en af de mest populære 
kystlinjer i Europa. I særdeleshed mellem byerne Calella og Lloret de Mar finder 
du kilometervis af smukke sandstrande og boulevarder, som er strøet med 
cafeer, klubber og restauranter. Alle steder lans kysten, fra Lloret de Mar til Santa 
Susanna i Malgret de Mar, har sin egen unikke charme og seværdigheder.

FC Barcelona, Camp Nou Stadium
Et besøg på Camp Nou stadionet er helt bestemt det hele værd. Med 110.000 
siddepladser er dette det største stadion i Europa. Og selvfølgelig, er man 
fodboldfan, kommer man ikke uden om FC Barcelona. For indbyggerne i Catalonien 
er ‘Barça’ mere end bare en fodboldklub. Barcelona forener alle cataloniere! 
Euro‑Sportring er en officiel partner til Camp Nou Experience Tour & Museum.

Barcelona
Barcelona er et sted som du bare må se. Denne unikke by har en masse 
ekstraordinære seværdigheder. Sagrada Familia er en af de mest bizarre og 
karakteristiske bygninger i byen. Denne katedral har været under opførsel siden 
1882. Plaza de Catalunya og Las Ramblas er også særlige mødesteder, med 
masser af butikker, restauranter og terrasser. Andre smukke områder omfatter 
det gotiske kvarter, med sine smalle, maleriske gyder og bakken Montjuic, 
hjemstedet for den Olympiske Park og en betagende udsigt over byen og havet. 
Og sidst men ikke mindst bør du ikke gå glip af en tur til Park Guell.

Turistinformation 

https://www.youtube.com/watch?v=pXwpIYhWnkU&t=30s

