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Convidem cordialment a clubs, acadèmies de futbol, associacions espor�ves i 

individus a par�cipar en campaments de futbol i esports organitzats a la bonica i 
assolellada ciutat de Lloret de Mar, a la costa de la Costa Brava a Espanya, la regió de 

Catalunya - el bressol de l'futbol.

Els nostres hotels de 3 *** i 4 **** amb piscines 
ubicades just a la platja, així com un centre 
d'entreteniment amb excel·lent menjar en 
forma de taula sueca li permetran recuperar 
després d'un dur entrenament i reposar calories 
i vitamines innecessàries. Al seu torn, el temps 
que passi des de la sala de jocs o la sala de ball 
relaxés la ment i el cos.

La regió de la Costa Brava és un gran 
lloc per a campaments espor�us. 
Aura càlida i assolellada durant tot 
l'any, també durant les vacances 
d'hivern, permet entrenar a una 
temperatura de 15-20'C.

Allotjament

Localització

Preparació professional de camp

Els entrenaments es realitzarán 
en camps ben preparats,tant 
en superficies de gespa 
ar�ficial com a gespa natural.
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Campaments de futbol organitzats per 

MasterCamps no és només entrenament, 
sinó sobretot l'oportunitat d'enfrontar par�ts 
amistosos amb equips com: RCD Espanyol 
Barceloneta, FC Girona, CF Maçanet, CF Lloret 
de Mar i no només: és una classe conjunta 
amb companys i entrenadors de clubs 
espanyols.

No obstant això, la major atracció és un 
viatge d'un dia complet a Barcelona amb 
un recorregut pels monuments més 
importants de l'estadi Camp Nou i 
l'oportunitat d'anar a al par�t FC 
Barcelona o Espanyol Barceloneta.

Attraccions

Inclueix

Partitis amistosos

ź pensió completa: tres àpats en forma de bufet suec (per esmorzar suc, te, cafè i per dinar i 
sopar aigua) a l'arribada dinar i sopar, el dia de sor�da esmorzar

ź transport en autocar còmode amb aire condicionat, DVD, WC, amb un bar amb cafè i te
ź dos entrenaments a el dia
ź combat amb equips espanyols per a cada edat
ź Viatge a Barce lona visitant els llocs més especials i l'estadi Camp Nou (Els entrenaments es 

realitzarán en camps ben preparats,tant en superficies de gespa ar�ficial com a gespa natural.)

ź 7 nits en un hotel de 3 *** o de 4 **** amb piscina, en habitació doble, triple o quàdruple

ź Entrades per una tarifa addicional per al par�t de FC Barcelona o Espanyol Barceloneta
ź Cura 24/7 d'un resident
ź entrenament en la platja
ź Aigua durant els entrenaments
ź sala de conferències
ź ar�cles de records
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ź viatge amb un mínim de 45 persones que paguen, incloent 15 persones per 1 entrenador / 
tutor gra�s,

ź en el cas de més acomodacions, l'oferta i l'horari es determinen individualment depenent de 
les expecta�ves de el grup.

ź també és possible que els pares / tutors viatgin pel mateix preu,

ź habitacions dobles per a entrenadors,
ź habitacions triples o quàdruples per a jugadors,
ź el bitllet d'entrada i el transport a el par�t de l'FC Barcelona o d'el par�t Espanyol Barceloneta 

no estan inclosos en el preu de l'estada, el preu de l'bitllet depèn de l'rival,

MasterCamps, es un equip de persones amb molts anys d' experiencia que fan tot el 
posible pero que el campament de fútbol amb nosaltres sigui un somni fet realitat per 
tots els atletas. Parlem amb fluidesa Polac, Anglés,Alemany, Espanyol I Català.Portem a 
terme campaments durant tot l' any, en qualsevol moment escolli� I planifiquem els 
horaris del campament individualment pero a cada grup. Pots confiar en nosaltres. 
Deixa que les opinions I comentaris dels nostres clients en Facebook I Google siguin una 
referencia.

Informacions

Perquè nosaltres?

Han conat en nosaltres molts clubs

Contacte

www.mastercamps.eu | kontakt@mastercamps.eu | https://www.facebook.com/mastercampsobozysportowe/ | mob. +48 507706995

70-227 Szczecin
NIP: 2530343424

ul.Kaszubska 34/2

MasterCamps
m.lopez@mastercamps.eu
+34 655 446 375

http://mastercamps.eu
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