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Espanya us ofereix l'oportunitat perfecta de
combinar els entrenaments i els partits amb
visites de diversió i cultura. El clima assolellat i
els magnífics clubs i instal·lacions de futbol us
garantiran un gran viatge. Durant la vostra
estada assistireu a un partit de la Lliga, rebreu
una classe magistral de destacats professionals
i jugareu partits amistosos amb els millors clubs
locals.

Arribada a l'aeroport de BARCELONA on el vostre
tour manager us rebrà a la terminal.
Trasllat en autocar al vostre hotel a Lloret de Mar
on passareu les pròximes quatre nits en règim de
mitja pensió. Check in a l'hotel acompanyats pel
vostre guia local, qui us assistirà durant tota la
vostra estada. Un cop instal·lats, reunió per sopar
a l'hotel.

Esmorzar a l'hotel. Al matí tindreu sessió
d'entrenament (90 minuts) a un club local.
Descans i temps lliure a Lloret de Mar per dinar.
Recollida amb el vostre autocar per dirigir-vos a
Sant Pere Pescador FC per al vostre primer partit
del tour: PARTIT AMISTÓS.
Retorn a l'hotel i sopar.
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Esmorzar a l'hotel. Recollida amb el vostre autocar
per dirigir-vos cap a la Ciutat Esportiva RCDE, a
Barcelona, on realitzareu una classe magistral amb
els seus entrenadors.
Temps lliure per dinar.
Recollida de nou en autocar per anar al club local
UE Sant Andreu per al seu segon partit del tour:
PARTIT AMISTÓS.
Tornada a Lloret i sopar a l’hotel.

Esmorzar a l'hotel. El vostre autocar us recull per
dur-vos al Camp Nou, seu del FC Barcelona.
Temps lliure per dinar. A continuació, trasllat amb
el nostre autocar per a dirigir-vos a Lloret de Mar
i jugar el darrer partit de la gira: PARTIT
AMISTÓS.
Retorn a l'hotel i sopar.

Esmorzar a l'hotel i check out. Temps lliure per
gaudir i realitzar les últimes compres.
Recollida i trasllat amb el vostre autocar cap a
l’aeroport de Barcelona. Facturació del vostre vol
de tornada.
Fi del vostre tour. Fins ben aviat!
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