
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSLO      BERGEN 

Pris pr. person fra kr. 5.950,-  Pris pr. person fra kr. 6.650,- 

STAVANGER      TRONDHEIM 

Pris pr. person fra kr. 6.650,-  Pris pr. person fra kr. 7.850,- 

INKLUDERT 

Prisen inkl. flyreise t/r, flyskatter, transfer, innkvartering på delt dobbeltrom i 6 netter 

(Trondheim: 7 netter), samt frokost på hotellet, turneringsmat til lunsj og middag  

Påmeldingsavgift pr. lag: EUR 150.00 

Påmeldingsfrist: 31. mars (pga. fristene fra flyselskapene) 

Forbehold om ledig plass/endringer i pris pga. kapasitet, valutaendringer og andre forhold vi 

ikke rår over. 

Klasser U8, U10, U12, U14, U16, U18 og senior, 

både gutter og jenter 

Kampene spilles både på gressbaner og i haller.  

Shuttlebusser - meget kort avstand mellom IFA 

kongressenter (5 baner) og sentrum (hoteller, 

baner og skoler)  

Utflukter til strand, fornøyelsesparker, 

shoppingsenter etc. 

Stor åpningsseremoni 

Stor internasjonal deltagelse  

Livestreaming av kamper 

o For 29. gang i 2017 

o Kort vei til alt – også fra 

flyplassen 

o 1 kamp garantert på 

hovedbane  

o Trygge omgivelser 

o Norske representanter i 

regionen 

 



  

Dues Sportsreiser AS 

Postboks 333, 4892 Grimstad 

www.dues.no 

Prisene er basert på  

Hotel Areca **** Torrellano (Elche) 

Frokost på hotellet. Lunsj og middag serveres i spisesaler sammen med de som bor på skole. 

Om ønskelig kan man oppgradere til halvpensjon eller helpensjon på hotell mot tillegg i prisen. 

Hotellet har møterom for taktikkmøter, idyllisk og usjenert uteområde, innendørs basseng med 

sauna/tyrkisk bad, trimrom og takterrasse.  

     
 

Det fins flere hoteller i området, både rimeligere og dyrere alternativer. I tillegg er det mulig å bo på skoler, 

men disse har ikke klimaanlegg. Be om pris! 

Den lille byen Torrellano ligger mellom flyplassen i Alicante og håndballbyen Elche, hvor bl.a. Lara González 

Ortega startet sin håndballkarriere i 2009.  

Det er i underkant av 1 mil ned til strendene ved Alicante.  

Program i korte trekk:   

11. juli: ankomstdag  

12. juli: første kamper og åpningsseremoni 

13. juli: grunnspills kamper på alle 12 baner 

14. juli: grunnspills kamper på alle 12 baner, samt trener og ledermottagelse 

15. juli: grunnspill og semifinalekamper, stor paella-samling, kamp mellom ledere og dommere (stars match) 

og middag for foresatte/foreldre 

16. juli: Finaler og avslutningsseremoni 

17. juli: hjemreise 

Vi har noen forhåndsreserverte billetter fra enkelte byer med avvikende ankomst- og avreisedager. 

 

I samarbeid med: 

http://www.dues.no/

