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Informatiefiche basketbal
Roses, Spanje 2018 - Pasen
Sport4Travel biedt al jaren basketstages aan in Roses, Spanje. Ook in 2018 is dit niet anders. Samen
met verschillende clubs organiseren wij de sportieve kant van deze stage. De praktische kant doen wij
volledig zelf. Inschrijvingen, bussen, hotel, sportvelden, uitstappen worden allemaal door ons
geregeld.
Dit maakt dat het heel eenvoudig is voor elke club om zich aan te sluiten en kan elke club aan zijn
leden een buitenlandse stage aanbieden..
Periode: Pasen 2018
Week 1
Vertrek zaterdag 31 maart om 22u00. Aankomst zondag rond 14u00, eerste eten gepland rond 19u30.
Vertrek uit Roses zaterdag 7 april rond 14u00 na middagmaal. Aankomst voorzien zondag rond 06u00.
Week 2 enkel op aanvraag
Bus
Vervoer gebeurt per bus. Indien jullie niet zelf een volledige bus vullen, wordt de bus opgevuld met
andere sportgroepen die meegaan.
Hotel Goya Park of Hotel Marian
Wij verblijven in hotel Goya Park of hotel Marian. Beide hotels liggen vlak bij het strand en hebben
beide een eigen fietsenberging.
De spelers slapen op kamers van 3, voor begeleiders en ouders zijn er kamers van 2 (single kamers –
optioneel)

Contactpersoon ter plaatse
Bij aankomst (alsook de rest van jullie verblijf) zullen jullie worden ontvangen door onze
contactpersoon (Nederlandstalig). Hij zal jullie ondersteunen bij kamerverdeling, eerste training en
restaurant. Indien er nog vragen zijn, zal hij deze ook mee helpen oplossen.
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Uitstappen
In de paasvakantie hebben wij een alternatief programma dat wij aanbieden aan alle toeristen die
mee komen met onze sportgroepen. In bijlage vindt u meer informatie over deze uitstappen.
Inschrijven
Inschrijven via de eigen club of door een mail te sturen naar bart@sport4travel.com met volgende
gegevens:
• Aantal personen (namen van alle personen)
• Contactgegevens: Adres, telefoon en e-mail
• Basketter (indien basketter ook geboortejaar vermelden)/toerist
• Wenst verzekering of niet
Verzekeringen
Als reisorganisator zijn wij wettelijk verplicht om een reisverzekering aan te bieden. Dit doen we via
de één van de grootste verzekeraars op reisgebied in België: Allianz (vroeger Mondial Assistance).
De verzekeringen zijn niet verplicht om af te nemen, dit is volledig vrijblijvend. Informatie over de
verzekeringen vind je op: http://www.sport4travel.com/reisinfo/reisverzekeringen/
Prijs
Prijs per persoon:

429€

Prijs is inclusief
• Bus (ook gebruik ter plaatse)
• Verblijf in 3* hotel
• Vol pension met water en wijn tijdens de maaltijden inbegrepen
• Gebruik velden en basketballen
• Uitstappen ter plaatse
• Contact ter plaatse
• BTW, taxen en fooien
Optioneel
• Bezoek Barcelona (15€)

Sport4Travel
Sport4Travel is een erkend reisbureau, dat is aangesloten bij Amlin Europe nv alsook de VVR
(Vereniging Vlaamse reisbureaus). De reizigers kunnen dus met de grootste zekerheid bij ons boeken.
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