SOCCERLAND WINTER CUP
TORNEIG DE FUTBOLBASE
05-08 DE DESEMBRE DE 2020

PRESENTACIÓ
Soccerland Winter Cup és una fantàstic torneig internacional de
futbol base que se celebra a les instal·lacions del complex
Soccerland Catalunya en les dates de el 05 a el 08 de desembre
2.020

La participació està oberta a tots els clubs en les categories
indicades. El format del torneig i l’estada estan dissenyats
per viure una experiència inoblidable tant per a jugadors
com per a pares i acompanyants. Un cap de setmana de
futbol, convivència, competició, amistat i diversió en una
zona de gran interès turístic i en plena natura.

CATEGORIES
Pre-benjamí

U8 - 2.013/14

Benjamí

U10 - 2.011/12

Aleví

U12 - 2.009/10

Infantil

U14 - 2.007/08

Cadete

U16 - 2005/06

Juvenil

U19 - 2002/03/04

INSTAL.LACIONS
Soccerland Catalunya és un complex esportiu únic al país, situat en una
zona de gran interès turístic a només 45 minuts de Barcelona. Les
instal·lacions disposen d'una extensió de 150.000 m2 amb 14 camps de
futbol de gespa natural ubicats en un paratge natural immillorable.
Les instal·lacions acullen una gran varietat d'esdeveniments i prestigiosos
tornejos internacionals. També es realitzen un gran nombre d'estades
esportives, campus i colònies de futbol. Al llarg de l'any passen més de
1.500 equips i 30.000 jugadors procedents de tot el món. A més dels
camps de futbol es poden trobar els següents equipaments:
• 12 vestuaris
• Bar-cafetería
• Zona de pícnic
• Piscina
• Xarxa de senders i camins senyalitzats per a la
pràctica de senderisme i BTT
• Àmplia zona de pàrquing amb capacitat per a 65
autobusos i 500 turismes

PREUS
El torneig inclou dues nits en règim de pensió completa en habitacions múltiples per a jugadors i
dobles per a entrenadors i acompanyants.
Un entrenador gratuït per equip. La resta d'entrenadors preu d'acompanyant.
L’organització disposa de servei de transport gratuït durant tota la competició.

ALLOTJAMENTS
Tots els hotels i allotjaments es troben
situats a les poblacions de Lloret de
Mar, Blanes, Malgrat, Santa Susanna i
Calella.
Els hotels seleccionats disposen d'unes
excel·lents prestacions per allotjar tant
als jugadors com als pares i
acompanyants.
L'organització assignarà els hotels per
a cada equip per rigorós ordre
d'inscripció.

Qué inclou?
Inscripció al Torneig
Jugador/a en hotel 4*
220€
Acompanyant en hotel 4*

Tres nits d’allotjament em règim de PC
Taxa Turística NO inclossa

126€
Aigua durant el Torneig
Servei de transfer durant el Torneig
Obsequi per a tots los jugadors/es
Jugador/a sense allotjament 5 9 €
* Sense transport

Entrenador sense allotjament 2 5 €
* Sense transport

• * Els acompanyants menors de 2 anys gratuït i els
menors de 10 anys gaudiran d'un descompte de el
50%, sempre que vagin acompanyats per dos
adults.
• La nit extra té un suplement de 40 € / nit per
persona i el suplement per habitació individual és
de 20 € / nit per persona.

INSCRIPCIONS i
PAGAMENTS
Els equips hauran de realitzar la inscripció al
Torneig mitjançant el formulari que els farem
arribar juntament amb les condicions del Torneig,
enviant
un
correu
electrònic
a:
info@aroudsportbcn.com.
La data límit de la inscripció és el 10 de novembre.
La inscripció es farà oficial quan s'hagi efectuat el
pagament de 500 € en concepte de reserva per la
participació al torneig. Aquesta quantitat es
descomptarà de l'import total de la factura final.

Soccerland Catalunya
Finca Ca l’Orench - Ctra. de Blanes a Tordera,
Km 2,5 08490-Tordera (Barcelona)
T. +34 635 043 816
soccerlandcatalunya.com
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