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MasterCamps
Convidem cordialment a clubs i acadèmies de futbol a par�cipar en campaments de 

futbol i esports, organitzat 
a la capital de l’país on va néixer el futbol - Londres

En el nostre modern hotel de 3*** oferim 
allotjament en habitacions dobles o triples 
amb pensió completa. L’hotel ofereix us gratuit 
de gimnas i WiFi.

Preparacio professional de camp

Allotjament

Els entrenaments es realitzen 
en camps ben preparats de 
gespa i gespa ar�ficial



Previst

Partits amistosos

Els par�cipants dels nostres campaments tenen una 
oportunitat increible de fer amics amb el seus companys 
de parla anglesa i perfeccionar l'anglès.

Campaments de futbol organitzats per   MasterCamps
no és només entrenament, sinó sobretot oportunitat 
d’entrenar par�ts amistosos amb equips anglesos i 
polonesos de tot Londres.

L'atracció principal de el viatge és un recorregut de dia 
complet per Londres. El programa inclou visites als 
llocs més importants, com el Big Ben, el London Bridge, 
el London Eye o, especialment atrac�us per als joves 
futbolistes- estadis, p.ex. Wembley, Arsenal FC, 
Chelsea FC o altres. També podem ajudar a organitzar 
estrades per al par�t d’un dels equips anglesos.

ź un recorregut de dia complet per Londres amb visites als llocs i monuments més interessants i 
l’estadi seleccionat (El Preu de l' entrada al par�t anirá amb funció del preu fixat per la web  
oficial del club)

ź transport en comode autocar classe LUX amb aire acondicionat, DVD, WC

ź aigua durant els entrenaments

ź pensió completa: tres àpats en forma de bufet suec (a l’arribada menjar i sopar, el dia de 
sor�da esmorzar)

ź combat amb equips locals anglesos o polonesos

ź segur NNW i KL

ź entrenament en un camp d’herba o amb gespa ar�ficial

ź Atencio 24/7 d’un resident polones

ź ar�cles de records

ź 7 nits en un hotel de 3*** en habitacions dobles i triples

Atraccions



Els viatges es realitzen amb un mínim de 45 par�cipants, i per cada 15 persones 1 
entrenador o tutor no paga pel viatge
Permetem que els pares/tutors es vagin pel mateix preu que el par�cipant de 
l’acampament
Si voleu quedar-se més temps, l’oferta i l’horari es determinen individualment 
segons les expecta�ves de el grup. 

MasterCamps, es un equip de persones amb molts anys d’ experiencia que fan tot el 
posible per que el campament de fútbol amb nosaltres sigui un somni fet realitat per 
tots els atletas.Parlem amb fluidesa Polac, Anglés, Alemany, Espanyol I Catalá. Portem a 
terme campaments durant tot l' any, en qualsevol moment escollit,et planifiquem l' 
horari del campament individualment per a cada grup. Pots confiar en nosaltres, deixa 
que les opinions I recomanacions d’ altres clients en Facebook o Google siguin un 
exemple.

Informacions

Perque nosaltres?

Han conat molts clubs en nosaltres

Contacte

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

ul.Kaszubska 34/2

NIP: 2530343424

70-227 Szczecin

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