
 
 
 
  

Kære Alle. 

Nu er vi ved at være klar. 

 
Der er 14.dage til afrejse og jeg ser meget frem til turen. 

Det er et virkeligt dejligt sted, hvor vi ud over at vi skal nyde det gode vejr og 
sociale samvær på holdet også får trænet godt og solidt.  

 
For nogle af jer er det jeres første udenlandstræningslejr, og det skal nok gå 

alligevel, det vigtigste på sådan en tur er at holde sit fokus på madindtag, 
væske og søvn, så kan I sagtens klare træningen. 

 
Der er sendt en mail ud med betaling via event på klubmodul. 

 
Det I får er:  

  
-10 nætter på 4 stjernet hotel Griego Mar i Torremolinos 

-All inclusive med sund og varieret kost. 

-4 timers svømning hver dag i udendørs 50 m bassin, det tager ca.15-
20 min at gå derop. 

-Transport til/fra lufthavn. 
-Fri Wifi. 

  
Svømmetider: kl. 9.00 - 11.00 & 16.00 - 18.00 i udendørs opvarmet 50 

meter bassin. 
  

Hotellet er beliggende midt i Torremolinos by 10 min. kørsel fra Malaga 
lufthavn og 10 min. gang til det store sportscenter, hvor det udendørs 50 m 

opvarmet svømmebassin er beliggende. Her er der også mulighed for styrke og 
løbe træning m.m. Ønsker I andre aktiviteter eller udflugtsturer, er vi 

behjælpelige med at arrangere dette. Lige udenfor hotellets dør er der 
mulighed for shopping og nyde det spanske cafe liv. Der er ca. 5 min gang til 

stranden. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Fredag den 14.10.2016 

Afgang  København terminal 2  mødetid kl.04.15  

Ankomst Malaga terminal 3 09.40 / herefter transport til hotellet 

Fly nr. DY 3670 

Mandag den 24.10.2016 

Afgang Malaga 07.00  mødetid 05.30 i lufthavnen (Transpor med 

bus) 

Ankomst Købehan 10.35  

Fly nr. DB 5070 

I forbindelse med turen er det vigtigt, at I husker jeres svømmeudstyr, padler, 

finner, håndklæder til træning, briller der er mørke pga. sollys, drikkedunk, 

træningstøj, løbesko osv. Tøj der passer både til sommer og efterår, det kan 

regne på denne årstid.  

Lommepenge 

Alle drikkevare på Hotellet er frie, men vi skal købe vand til træning husk ca. 

12-20 euro så køber vi fælles ind og har det stående ved svømmehallen, så vi 

kan hælde det på drikkedunkene i løbet af træningen. Jeg sørger for at der 

bliver handlet store mængder vand ind så I slipper for at slæbe vand til og fra 

træningen på daglig basis.  

Jeg har bestilt massage til jer alle ca.20-30 min ved en fysioterapeut han 

kommer 11-15 tirsdag den 18. oktober og onsdag den 19. oktober ca. pris 20-

25 euro som i betaler dernede til mig.  

Endvidere er jeg ved at undersøge om vi kan få en tur med bus til Gibraltar, 

men har endnu ikke fået besked om dette, men regn med en ca. pris på 20 

euro. 

I alt har i brug for 60-65 euro i kontanter, som I skal bruge på tur, massage 

og vand til træningen.  

 
 

 
 

 



 
På turen skal I bo således: 

 
3 mands værelser 

Andreas Gram Peter  Nicklas Andersen Thor Bols Jeppesen 
Frederik Junker Neldeberg         Jakob Forsberg Oliver Christiansen 

Serina Pilbak Snellman Floris Emily Gantriis Iben Bach Bols Jeppesen  
2 mand værelser 

Lars Breum Hansen  Niels Breum Hansen   
Lasse Lykke Nielsen  Mads Steen Petersen  

Katrine Schlawitz Frederiksen Emma Jensen 
Caroline Bach Offendal Katrine Thorsen 

 

For yderlig information og i håbet om en super tur kontakt venligst Jens på: 

2683 5217 eller jf@godhavn.dk 

bedste hilsner 

Jens. 

 


