
TRENINGSLEIR SALOU

FASILITETER TRENINGSKAMPER GJESTETRENERE

AKTIVITETER SE STORKAMP OVERNATTING

En time sør for Barcelona ligger Salou med et splitter nytt treningsanlegg bygget for
å dekke profesjonelle fotballag sine behov.

Kombinasjonen av førsteklasses treningsforhold og muligheten til å spille treningskamper mot lag fra en
av de kanskje beste fotballregionene i Europa, gjør dette alternativet til et førstevalg for lag som ønsker et
best mulig sportslig utbytte og ideelle rammer rundt sitt treningsopphold.
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Legg treningsleiren til det populære Salou i Spania!
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moderne fullservice bungalows.

Topp moderne treningsfasiliteter inkluderer tre gressbaner av høy
kvalitet, fire moderne kunstgressbaner og én ny hybridbane.

Gjennom vår lokalkjennskap til klubbene kan vi arrangere
treningskamper helt fra aldersbestemt breddefotball og opp
til senior elitenivå.

FASILITETER

TRENINGSKAMPER

GJESTETRENERE

AKTIVITETER

SE STORKAMP

OVERNATTING

1km fra treningsanlegget ligger en stor 4-stjerners moderne
feriepark med et bredt utvalg av fasiliteter. Her bor man i

Kombiner gjerne også Camp Nou besøk eller FC Barcelona
kamp med å utforske den spennende byen Barcelona.

Ønsker man å unngå bussturen har Salou også mye å by på
som go-kart og fornøyelsesparken Port Aventura.

Alle trenerene vi samarbeider med har UEFA PRO lisens og solid
erfaring fra klubber som eksempelvis FC Barcelona og Espanyol.



Programforslag

DAG 1

På fyplassen i Barcelona blir vi møtt av egen guide som vil 
være med oss hele uken. Vi blir så transportert til overnat-
tingen der vi får hjelp med innsjekkingen og får en oriente-
ring med generell  informasjon og oppmøtetider de 
kommende dagene. Vi spiser så lunsj klokken 15:00 
etterfulgt av en omvisning på treningsanlegget. Første 
treningsøkt gjennomføres klokken 17:00 etterfulgt av felles 
middag. På kvelden får vi en omvisning i Salou av vår egen 
guide.

DAG 2

  Frokost mellom 07:00 og 09:00
  Treningsøkt gjennomføres fra 09:30 til 11:00
  Lunsj 12:00
  Avreise til Barcelona klokken 13:00. Omvisning i byen,
  felles middag på restaurant og kamp på Camp Nou på
  kvelden.

DAG 3

DAG 4

  Frokost mellom 07:00 og 09:00
  Første treningsøkt gjennomføres fra 09:30 til 11:00
  Lunsj 12:00
  Andre treningsøkt gjennomføres fra 15:00 til 16:30
  Middag 18:00

Frokost mellom 07:00 og 09:00
Første treningsøkt gjennomføres fra 09:30 til 11:00
Lunsj 12:00
Andre treningsøkt gjennomføres fra 15:00 til 16:30
Middag 18:00
På kvelden kan de som vil bli med til gokartsenteret i Salou.
Guiden vår følger oss og gjør nødvendige reservasjoner.

DAG 5

Frokost mellom 07:00 og 09:00
Rolig trening fra 09:30 til 11:00 med forberedelser til
treningskamp
Lunsj 12:00
Andre treningsøkt gjennomføres fra 15:00 til 16:30
Middag 18:00
Treningskamp mot lokalt lag 19:00

DAG 6

DAG 7

Frokost mellom 07:00 og 09:00
Treningsøkt gjennomføres fra 09:30 til 11:00
Lunsj 12:00
Lagmøte 15:00 i klasserom på treningsanlegget. 
Kampanalyser,gjennomgang av treningsopplegg,
fokusområder for fremtiden, etc.
Felles samling 17:00 med bilde- og filmvisning fra
treningskampene.
Middag 18:30

DAG 8
Frokost etterfulgt av hjemreise fra overnattingsstedet
klokken 09:30 der vi bli hentet i buss.

Frokost mellom 07:00 og 09:00
Lunsj 12:00
Treningsøkt 15:00 til 16:30
Middag 18:00
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