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Voetbal SportCity kamp Mijas Costa 

Mijas Costa is een zonnige badplaats in Zuid-Spanje aan de Costa Del Sol. 
Gelegen tussen Malaga en Marbella heeft deze badplaats alles; een 
schitterend strand, een gezellig centrum en professionele faciliteiten om te 
trainen en wedstrijden te spelen. 

Het 4* hotel ligt direct loopafstand aan het strand en slechts een halfuurtje 
rijden van Malaga airport. 

Op het strand voor het hotel kunnen er vele activiteiten worden gedaan als 
watersport, volleybal/voetvolley, maar ook een lekkere strandloop op de 
Costa del Sol promenade behoort tot de mogelijkheden. 

Alle faciliteiten zijn aanwezig voor een geslaagd trainingskamp. Genieten dus 
van de Spaanse cultuur en het ideale winterklimaat staan garant voor uniek 
voetbalplezier en een professioneel verblijf.

Periode 6 t/m 10 januari 2021

Verblijf 5 dagen – 4 nachten

4 overnachtingen in 4* VIK Gran Hotel Costa del Sol

Op basis van volpension en 2-persoonskamers

Professionele reis- en voetbalbegeleiding van GlobalM Malaga academie
 
Inclusief transfer luchthaven naar hotel en v.v.

Details



Maaltijden

Buffetmaaltijden in hotel-restaurant | 5x ontbijt, 5x lunch en 5x diner 

Maaltijden volgens openingstijden restaurant, afwijkende tijden in overleg 

Afwijkende diëten op aanvraag

Volpension in het hotel

Maaltijden die buiten volpension arrangement vallen (afhankelijk van 
vliegtijden) = toeslag

Faciliteiten

Ruime kamers met balkon, airco, TV, douche en/of bad

Eigen vleugel/verdieping voor de gehele groep (o.b.v. beschikbaarheid)
   
Het hotel bevindt zich op ca. 50 meter van het strand, centrum op ca. 100 m 

Recreatiemogelijkheden zoals gameroom, tafeltennis, biljart en 
internetcorner, zwembad

Voetbalpakket Spanje



Voetbalpakket

Uitstekend sportcomplex op 15 minuten loopafstand door prachtig dorp 
Cala de Mijas 

Inclusief vaste -en verplaatsbare doelen

Transfer naar sportcomplex vanaf hotel v.v. inbegrepen

4x veldtraining op 1 kunstgrasveld à 90 minuten per training (tijden in 
overleg)

2x oefenwedstrijd of deelname toernooi (incl. arbitrage & transfer | o.b.v. 
beschikbaarheid & organisatie

Strandtraining mogelijk (incl. voetvolleysetjes, velden zelf uitzetten & 
opruimen)

5x was service voetbalkleding na elke veldtraining/wedstrijd (geen 
wasservice op vertrekdag)

Water bij iedere veldtraining/wedstrijd

Dokter/ambulance 24 uur per dag beschikbaar

Stadiontour en/of bezoek wedstrijd Malaga CF, Sevilla of Real Betis



Optioneel

Extra onderdelen vlucht: voorkeur stoelreservering en bijzondere bagage 
tegen toeslag

Extra training(en) en/of wedstrijd(en) tegen meerprijs

Aparte ruimte voor massage en materiaal in het hotel (o.b.v. 
beschikbaarheid en min. 25 personen) 

Activiteiten: paintball, paddle, mountainbike, footgolf, wijn/tapas proeverij

Excursie naar o.a. de stad Malaga of Sevilla behoren tot de vele 
mogelijkheden

Toeslag 1-persoonskamer € 30,- p.p.p.n.
Referenties: NSVV Vr1 en vele anderen.

(aanbod o.b.v. beschikbaarheid en dagprijs)

€ 499,- p.p.*

Prijs is exclusief vluchten transfer.

www.globalfme.com


