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Mallorca football Tournament

2022

Mallorca Football Events

Tlf: 0031-653-333083
Fax : 0049-2874-9017765
Hjemmeside: www.mallorca-tournament.com
Facebook: http://facebook.mallorca-tournament.com
Mail: info@mallorca-tournament.com
Digitale Brochüre:
Sprog: Engelsk, Spansk, Tysk, Italiensk, Hollandsk & Fransk
Følg linket: http://booklet.mallorca-tournament.com
Sprog: Kinesisk, Engelsk, Portugisisk, Russisk, Japansk & Arabisk.
Følg linket: http://booklet2.mallorca-tournament.com

Kære kolleger,
Det er med stor glæde, at vi nu kan sende Jer endelig information om den 11. Mallorca football
tournament.
Mallorca Tournament bliver organiseret af den erfarne organisation Mallorca Footbaal Events med fuld
opbakning fra Calvias byråd & Mallorcas Turistbureau.
Det er os således en stor ære at invitere jeres fodboldhold til at deltage i Mallorca Tournament 2021.
Mallorca Tournament afholdes fra torsdag d. 12. maj til og med mandag d. 16. maj 2022 på det
populære og indbydende resort Santa Ponsa.
Det er muligt at reservere ekstra dage op til og efter turneringen. I bedes venligst meddele os jeres
rejsedatoer, hvis I ønsker at udvide jeres ophold.
Mallorca er en storbypræget og indbydende ø, der har meget at byde på, og det er derfor en både sjov
og underholdende mulighed for jer, at kombinere ferie med en spændende 5-mands-fodboldturnering.
Med et fantastisk udvalg af hoteller & lejligheder samt nærtliggende sportsfaciliteter, vil I få et
uforglemmeligt ophold!

Bar Restaurante

Las Olas

incoming services

Zanza Bar
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Intet fodboldhold?

Intet problem!!!

2022

Familie, venner og kolleger er mere end velkomne til at overvære turneringen, heppe på favoritholdet, eller bare tage en
velfortjent ferie!
Alle, der ønsker at medbringe deres familie, partner eller venner, vil kunne nyde godt af de samme priser som resten af holdet,
såvel hvad angår transport til og fra lufthavnen som alle specialtilbud for de planlagte ekskursioner.
Oplys os blot om, hvem I har lyst til at tage med, så sørger vi for resten.

Turneringen
Alle kampe spilles indenfor en nøje planlagt tidsramme, således at alle hold vil have en eller to dages fri, så
der er mulighed for at nyde fritiden til at udforske den fantastiske ø. Vi har udvalgt flere helt særlige
udflugter, som I kan vælge og bestille mellem ud fra jeres ønsker.
Selve turneringen finder sted på 5 udendørs baner på Santa Ponsa Sports komplekset, beliggende i Santa
Ponsa.
Holdene spiller fem-mod-fem. Således tilbydes der:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turnering for mænd.
Turnering for kvinder.
Turnering for mænd 35+
Turnering for mænd 45+
Banerne består af kunstgræs. (ny belægning
Således anmoder vi om, at der udelukkende anvendes futsal-støvler eller
specielle “astro turf” fodboldstøvler.
Der spilles med bolde i størrelse 4.
Målene har dimensioner som håndboldmål.
For at undgå alvorlige skader, er benskinner obligatoriske.
Turneringen spilles over en periode på 3 dage. Jeres hold spiller gruppekampe fredag eller lørdag.
Knock-out-kampe og finaler spilles om søndagen.

Mallorca Football Tournament er åben for:
Politibetjente, brandmænd, toldbetjente, militærfolk, skattemedarbejdere, medarbejdere ved
Indenrigsministeriet, kommunalt/offentligt ansatte, ansatte ved øvrige ministerier, samt øvrige
med speciel invitation fra organisationen.

Tidsfrist for tilmelding
31. marts 2022. Ønskes der tilmelding efter denne dato,
bedes man kontakte organisationen direkte herom.

Deltagergebyr

175€ per hold

MALLORCA

FOOTBALL

TOURNAMENTS

Hotel & lejligheder

2022

Information om hoteller og lejligheder samt priser og termer, kan findes på vores hjemmeside:
www.mallorca-tournament.com
Der er til turneringen et bredt udvalg af indkvartering, passende til ethvert budget. De tilgængelige hoteller og
lejligheder er nøje udvalgte, og hotellerne er hhv. 3*** og 4 **** med moderne faciliteter, komfortable værelser,
aircondition, samt et omfattende udvalg af buffetmuligheder til måltiderne, for at imødekomme alles smag. Yderligere
er der underholdning både dag og aften, samt et venligt og behjælpsomt personale. Hotellerne i Santa Ponca er
beliggende tæt ved sportskomplekset og 150 m fra stranden. Nogle hoteller tilbyder desuden træningsbaner i
umiddelbar nærhed til fri afbenyttelse.
Der forefindes et specielt udvalg af 2/3-stjernede lejligheder uden forplejning, og de er alle beliggende i umiddelbar
nærhed af sportskomplekset samt de rene og badevenlige strande ved Santa Ponca.

Pakketilbud
Priser for turneringsperioden, 5 dage / 4 overnatninger:

Double Room

Double Room

€ 209 p.p.

€ 233 p.p.

whole period

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Hotel incl. breakfast & dinner

Fra € 209 for et 3-stjernet hotel.
Fra € 233 for et 4-stjernet hotel.
Fra € 250 for et 4-stjernet superior hotel
Priserne er pr person i delt dobbeltværelse.

Double Room

superior

Fra € 112 for en lejlighed.

Prisen er pr person v/ fire personer i delt lejlighed.
Alle priser og oplysninger er tilgængelige via den officielle webside, og findes desuden i
prisappendikset til denne invitation. Flybilletter er ikke inkluderet!

€ 250 p.p.

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Apartments

€ 112 p.p.

whole period

Der kan reserveres ekstra dage før og efter turneringen, kontakt os venligst for yderligere detaljer.

Priserne inkluderer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 nætters overnatning på 3* eller 4* hotel eller
4 nætters overnatning i en 2/3-stjernet lejlighed (selvforplejning).
Varm & kold morgenmadsbuffet (kun hotel).
Aftensmad inklusiv vin eller vand (kun hotel - bortset Hotel Playas del Rey).
Velkomstdrink (kun hotel).
Trofæ til alle deltagende hold.
Der er ikke inkluderet turistskatter,
og de kan findes i bilaget med
Deltagerarmbånd.
prislisten på vores hjemmeside.
Åbnings- og afslutningsceremoni.
Deltagerne skal betale denne skat
Afslutningsfest.
ved ankomsten til hotellet eller
Lufthavnstransport tur/retur med aircondition.
lejligheden.
Service fra Viajes Adramar på resortet.

For at dit hold kan deltage, skal I booke en hel pakke inklusiv hotel samt
lufthavnstransport.
Udfyld venligst deltagerdokumentets 1., 2. og 3. valg, og vi vil herefter forsøge at indkvartere jeres hold på/i de ønskede
hoteller/lejligheder. Såfremt dette ikke er muligt, vil Viajes Adramar anvise jer det bedst mulige alternativ. Vi anbefaler jer at
lave jeres reservation snarest muligt, da der er et begrænset antal pladser til rådighed.

Vejledning til booking af hotel/lejlighed samt betalingsmetode forefindes på tilmeldingsblanketten
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Transport

2022

Lufthavnstransport tur/retur er inkluderet i prisen. Dette gælder også for hold eller familier, der booker
ekstra dage.
Udgifterne til flybilletter kan vise sige billigere, hvis der bookes på datoer før eller efter selve
turneringsdatoerne.

Reservationer
Såfremt jeres hold ønsker at deltage i den 11. Mallorca Tournament, skal jeres tilmelding samt al betaling være udført senest d.
31. marts 2022. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Tilmelding kan sendes til: info@mallorca-tournament.com
Pladserne er begrænsede, så udfør tilmelding og betaling hurtigst muligt for at sikre jeres hold en plads!

Visum
Såfremt der er behov for et visum for at rejse ind i Spanien, bedes man sikre at arrangøren er i besiddelse af en liste
over alle jeres deltagere senest d. 1. marts 2022. Listen bør indeholde alle deltagerne, for, mellem-og efternavne,
fødselsdato, pasnumre, samt dato for udstedelse og udløb af pas! Visum-proceduren i Spanien er meget klar, så vær
korrekt og i god tid med eventuelle visumansøgninger.
Vi kan ikke stilles til ansvar for et holds ansøgning, såfremt denne ikke er behandlet i tide grundet for sen
indsendelse.

Yderligere information er tilgængelig på vores webside: www.mallorca-tournament.com. Her kan du finde en
detaljeret brochure, eller du kan få den tilsendt ved at skrive til info@mallorca-tournament.com.
Vi ser frem til at modtage jeres tilmelding, og byder jer velkomme til den 11. Mallorca Tournament.
Mvh Organisationen

Harry Engels
Vigtigt:
Organisationen kan ikke stilles til ansvar for skader grundet eller opstået på grund af deltagelse i denne
turnering. Al deltagelse sker på eget ansvar. Vi anbefaler at alle hold selv sørger for at have en god
rejseforsikring, inkluderende lægehjælp m.m., forud for deres ophold på Mallorca.

You are

welcome !!!

