
M Å  B R A  R E S A

MARBELLA

- Flyg med SAS t/r Arlanda-Malaga inkl. incheckat bagage 
- Boende 7 nätter i dubbelrum på Sol Marbella Estepona  
  Atalaya Park inkl. frukost  
- All-Inclusive på hotellet 
- Transport t/r flygplats-hotell 
- Träning under ledning av Jessica & Helene

Prel. flygtider från Arlanda  
16/5   SAS       Arlanda-Malaga      06:15-10:40      SK1803 
23/5   SAS       Malaga-Arlanda      11:30-15:45      SK1804

RESAN INKLUDERAR:

Boka din plats på: www.futuretravel.se
Priset kan ändras pga justerad valutakurs

16 - 23 MAJ 2023

TRÄNINGSRESA

Pris: 15 995:-
Enkelrumstillägg: 2 750:-

FÖLJ MED KRISTINEHAMN ARENA TILL MARBELLA 

Future Travel kan stolt presentera en oförglömlig träningsresa till  Marbella 
under ledning av Kristinehamn Arena Träningsresor 2023. Under vistelsen 
tränar vi tillsammans, äter goda middagar och har det riktigt trevligt 
tillsammans i fantastisk miljö!  

 
CHECKA IN PÅ SOL MARBELLA ESTEPONA ATALAYA PARK 

I sju nätter bor vi på det 4-stjärniga hotellet som ligger mellan Marbella 
och Estepona med direkt anslutning till stranden och sin magnifika utsikt 
över havet. Under veckan har vi all-inclusive på hotellet.  
 
Detta blir en underbar resa som du inte vill missa! 

TRÄNING OCH AVKOPPLING 

Schemat under veckan är fullspäckat med olika träningsformer och du 
väljer själv vilka och hur många aktiviteter du vill delta i. Varva aktiviteterna 
med semester som avkoppling vid poolen, stranden och utforska 
underbara Marbella. Varje dag erbjuds morgonpass, lunchpass och 
eftermiddagspass. Vi kommer ha workshop och tester för de som vill. I 
passutbudet återfinns löpteknik, coreträning, funktionell träning, 
styrketräning, Rörlighets och balans-träning, konditionsträning, yoga och 
mycket mer.  

Om man vill finns möjlighet att spela padel mot en extra kostnad. Detta 
bokas på plats! Padelanläggningen ligger 10 min bort (promenad).  

Vill ni spela golf så kan vi självklart hjälpa till med att boka detta åt er. 
Future Travel är specialister på golf. Kostnader för golfbag på flyget, 
greenfee och taxi till golfbanorna tillkommer. 

SE TILL ATT SÄKRA DIN PLATS MED KRISTINEHAMN ARENA TRÄNINGSRESOR! 

ALL-INCLUSIVE!

http://www.futuretravel.se
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