
 

 


 Santa Susanna (Malgrat de Mar) 

 

Santa Susanna is een toeristische dorp dat 

behoort tot de gemeente Malgrat de Mar. Het 

dorp ligt eigenlijk op een heuveltop en in de vlakte 

ervoor bevindt zich het toeristische gedeelte, met 

hotels en andere accommodaties. Er is naast het 

strandtoerisme met z'n uitgestrekte promenade 

ook natuurtoerisme en cultuurtoerisme. De 

bezienswaardigheden zijn voornamelijk parken, 

torens en kerken. 
 

Hotel Aquamarina*** 
 

Mooi en groot driesterrenhotel met tal van activiteiten. 

Het hotel ligt dicht bij het strand, langs de promenade 

van Santa Susanna en op wandelafstand van het 

commerciële centrum. Fantastische uitvalbasis voor 

Barcelona. 
 

Ligging: het complex ligt direct aan de wandel-

promenade, op 100 m. van het lange zandstrand.  

Een groot winkelcentrum bevindt zich op 800 m. 

Het station van Santa Susanna ligt op 300 m. 
 

Faciliteiten: TV-salon, kinderspeelruimte, speelzaal, 

shops, kapsalon, bagageruimte, parking. 
 

Kamers: de kamers zijn verzorgd ingericht met 

airconditioning, telefoon en satelliet-tv. Badkamer met 

bad/douche en toilet. U heeft een balkon met zitje. 
 

Eten en drinken: u verblijft op basis van volpension 

met maaltijden in buffetvorm en drank (wijn en water) 

aan tafel in begrepen.  
 

Sport en ontspanning: zoetwaterzwembad, 

kinderbad, zonneterras. Gratis ligzetels aan het 

zwembad. Dagelijkse animatie overdag en ’s avonds 

(internationale shows,, flamenco en livemuziek). 

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING 

MALGRAT DE MAR 
 

8/04/2012 - 15/04/2012 
 

Correspondentieadres 
Naam en voornaam: ................................................... 

Straat en nummer: ................................................... 

Postnr. en gemeente: ............................................... 

Telefoon: .................................................................... 

E-mail: ......................................................................... 
 

Deelnemers  
 

VS1 G1 GJ2 Naam, voornaam 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 
 

Kamertype 

1PK 2PK 3PK 4PK Familiekamer 
     

 

Autobus Eigen vervoer3 Extra nacht(en) 

   

Data extra nachten:  
 

1 Juiste keuze aanduiden  VS = voetbalstage - G = gezinsvakantie 
2  Geboortejaar (speler)  
3  Eigen vervoer - € 100  

 

Betalingswijze 
  Ik stort 30% van de totale reissom na   

   ontvangst van de bevestiging en het saldo  

   uiterlijk één maand voor de vertrekdatum. 

  Ik wens maandelijks te betalen. 
 

Datum: ………………     Handtekening 
 

Ingevulde strook bezorgen aan: 

Sportkampen Spanje Reizen DE RAS 

Aalstersesteenweg 443 – 9400 NINOVE 

 

 

 

*SPORTKAMPEN SPANJE* 
 

 

 
 

 

VOETBALSTAGE 
GEZINSVAKANTIE 

 

MALGRAT DE MAR 

HOTEL AQUAMARINA*** 

 

8/04/2012 – 15/04/2012 
 

 

VOLPENSION 

Drank aan tafel inbegrepen 

€ 364*  

INCLUSIEF: 

 “Voetbaloutfit” 
Verg. A 1225 

 

Bezoek onze website: 

www.sportkampen-spanje.be 

 

http://www.sportkampen-spanje.be/


 

 

 Geallieerdenstraat 82/1 

 9470 Denderleeuw 
 053/674290 

 

 

 

 
 

 
 

 

Algemeen 
 

 Spelers die deelnemen aan de 

voetbalstage krijgen per dag minimum 

3 u. training van een professioneel 

opgeleid trainingsteam en/of wedstrijden 

tegen Spaanse jeugdploegen 
 

 De niet-deelnemers aan het sportieve 

gedeelte kunnen kiezen uit een ruim 

excursieprogramma. 
 

Prijzen per persoon* 

 

€ 364 4-persoonskamer 

€ 374 3-persoonskamer 

€ 394 2-persoonskamer 

€ 460 1-persoonskamer 

Toeslag familiekamer: € 4 pp per nacht 

Reductie: - € 100 (eigen vervoer) 
 

Inbegrepen 
 

 Vervoer met comfortabele autocar met 

bar, WC, koffiezet en video tijdens de 

hele reis. 

  Voetbaloutfit (trui, broek, kousen) voor 

deelnemer voetbalstage. 

 Sportverzekering “Sportievak”. 

 5 overnachtingen in het 3-sterrenhotel 

Aquamarina op basis van volpension en 

wijn/water aan tafel inbegrepen. 

  Excursie naar Barcelona. 

 Huur kunstgrasterreinen. 
 

Niet-inbegrepen 
 

 Fooi chauffeur (€ 10) 

 Facultatieve uitstappen 

 Annulatie- en reisverzekering (€ 2,80 per 

persoon en per dag) 
 

Met dank aan volgende sponsors: 
 Excursiemogelijkheden* 

 

 
Barcelona (Sagrada Familia, Parc Güell, 

Montjuich, ...) + Camp Nou* of Ramblas 

 
Blanes (botanische tuin “Mar y mutra”*) +  

Lloret de Mar (bodega) 

 
Garrotxa (vulkaanlandschap) + Besalu 

(middeleeuws dorpje) 

 Gerona (inkoop- en museumstad)  

 
* Inkomgelden niet inbegrepen – uitstappen vanaf 25 personen 

 

Inschrijving 
 

U stuurt ons deze aanvraag tot inschrijving terug. 

Een tiental dagen na ontvangst van dit formulier 

ontvangt u van ons een officiële bevestiging, samen 

met de nodige overschrijvingsformulieren. 
 

Indien er geen annulatieverzekering wordt afgesloten 

gelden volgende regels:  

- voor een annulatie meer dan 30 dagen voor vertrek: 

10% van de totale reissom, met een minimum van € 50. 

- voor een annulatie vanaf 30 dagen t/m 20 dagen voor 

vertrek : 25% van de totale reissom.  

- voor een annulatie vanaf 19 dagen t/m 10 dagen voor 

vertrek: 50% van de totale reissom. 

- voor een annulatie vanaf 9 dagen voor vertrek of in 

geval van niet-aanmelding bij vertrek: 100% van de 

totale reissom. 

Info 

 

Voor foto’s en meer informatie, bezoek onze 

website www.sportkampen-spanje.be of bel naar: 
 

Eric De Fru – 0486/96.85.85 

Remi Linthout – 0473/56.67.46 
 

 

 

 gratis oogonderzoek, lenzen, hoorapparaten 

 

http://www.sportkampen-spanje.be/

