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Kjære Styremedlemmer og Fotballspillere,

Vi vil herved invitere deres klubb/lag til å delta i den 12. Fotballturneringen i Mallorca.
Turneringen i Mallorca organiseres av den langerfarne organisasjonen Mallorca Football Events med full støtte 
fra kommunestyret i Calvia samt Turistbyrået i Mallorca. Det er med stor glede vi inviterer deres fotballag til å 
delta i Fotballmesterskapene i Mallorca 2023.

I mai 2023 arrangerer vi 3 turneringer for amatørlag. Turneringene vil foregå fra:

1. Torsdag 11. mai til og med mandag 15. mai 2023 i det populære og gjestfrie feriestedet Santa Ponsa 
(5 mot 5 og 7 mot 7).

2. Torsdag 18. mai til og med mandag 22. mai 2023 i det populære og gjestfrie feriestedet Santa Ponsa 
(5 mot 5)

Det er mulig å bestille ekstra dager både før og etter turneringen, så vennligst ta kontakt så snart du kjenner 
reiseplanen din om du ønsker å forlenge oppholdet ditt.

Det blir veldig morsomt å spille fotball i Mallorca. Denne moderne øya tilbyr så mye, og her har du sjansen til å 
kombinere en feriereise med en morsom og konkurransepreget lagaktivitet med 5 / 7 spillere på hvert lag. Du 
og laget vil få en livsopplevelse på 4 netter/5 dager,med et fantastisk utvalg hoteller og leiligheter og 
nærliggende sportsanlegg.
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Familie, venner og kolleger må gjerne komme for å se på og heie for laget sitt, eller bare ta reisen som en ferie! Alle som ønsker å ta 
med nære familiemedlemmer, partnere eller venner kan få de samme utgiftene som for resten av laget. Dette inkluderer reise fra 
lufthavner og alle andre spesielle avslag på de planlagte ekskursjonene.

Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt og la oss vite hvem du vil ta med, så håndterer vi resten for deg.

Amatørlag, innendørsfotballag, selskapslag eller hvilke som helst andre lag er velkommen, enten du 
er et lokallag, spiller på fritiden, jobb, bekjente eller rett og slett gode venner.

185€ pr lag 

Lagene vil bli kategorisert etter 
evne når dette lar seg gjøres. 

Fristen for å registrere deg for turneringen fra 11. – 15. mai er 31. mars 
2023. Om du ønsker å registrere deg etter denne datoen ber vi deg 
vennligst ta kontakt på organisasjonen.
Fristen for å registrere deg for turneringen fra 18. – 22. mai er 31. mars 
2023. Om du ønsker å registrere deg etter denne datoen ber vi deg 
vennligst ta kontakt på organisasjonen

1.

2.

Komme uten et fotballag? Ikke noe problem i det hele tatt!!!

Turnering

Hvem kan delta?

Frist for registrering!

Turneringens inngangsavgift

Du spiller alle kampene dine i en nøye planlagt tidsramme. Alle lag får ta fri en eller to dager, slik at de får litt 
fritid for å utforske denne vidunderlige øya. Noen spesielt utvalgte ekskursjoner kan også deltas i på 
etterspørsel. Turneringen vil �nne sted på 5 utendørsbaner i Santa Posa Sports komplekset i Santa Posa. 
Lagene spiller 5 mot 5 / 7 mot 7.   Det vil bli:

•  Turnering menn
• Turnering kvinner
• Turnering menn 35+
• Turnering menn 45+
• Turnering kvinner 35+ (kun 19-23 mai)
• Turnering menn 55+ (kun 19-23 mai)
• 7 mot 7  Turnering (kun 12-16 mai)

• Banene er i kunstgress. 
• Så vi ber om at kun innendørsfotballsko eller spesielle fotballsko for kunstgress brukes på plenen til alle tider.
•  Ball Nº 4 vil bli brukt under kampene. (5 mot 5)
•  Ball Nº 5vil bli brukt under kampene. (7 mot 7)
• Målene utformes som innendørsfotball-/håndballmål / 7 mot 7.
• Leggbeskyttere er påbudt for å forhindre alvorlige skader.
• Turneringen spilles over en tredagersperiode. Laget ditt må spille gruppefasen på fredag eller lørdag. 
 På søndag har vi knockout-rundene og �nalen.
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Hotell/leiligheter, beskrivelser av disse, og alle priser på hotellrom & leiligheter kan �nnes på nettsiden vår 
www.mallorca-tournament.com

Hotell/leiligheter i Santa Ponsa

For turneringene �nnes det et stort utvalg overnattingssteder for ethvert budsjett. De valgte hotellene og leilighetene er blitt 
nøye vurdert. Hotellene er 3*** eller 4 **** med alle moderne fasiliteter, behagelige rom, klimaanlegg, et enormt utvalg 
bu�etmåltider til enhver smak, underholdning både på dagtid og kveldstid, samt veldig hyggelige ansatte. Hotellene i Santa 
Ponsa ligger i nærheten av sportskomplekset og 150 meter fra stranden. Noen tilbyr fotballbaner ved siden av hotellet hvor du 
kan trene helt gratis.

Det �nnes et spesielt utvalg leiligheter (selvbetjening, stjernerangering 2/3 nøkler), og alle ligger i nærheten av 
sportskomplekset og Santa Ponsas rene og trygge strender.

•  4 netters opphold i et 3* eller 4* hotell.
•  Eller 4 netters opphold i en 2- eller 3-nøklers selvbetjent leilighet.
•  Varmt og Kaldt frokostkoldtbord kun i hotellene.
•  Kveldsmat med vin eller vann kun i hotellene (Bortsett fra Hotel Playas del Rey).
•  Velkomstdrink kun i hotellene.
•  Pokal for alle deltagende lag.
•  Deltakerarmbånd
•  Åpnings- og sluttseremoni.
•  Sidehendelser
•  Transport til lufthavn i fartøy med klimaanlegg
•  Hjelp ved feriested fra Viajes Adramar.

Priser for turneringsperioden 4 netter/5 dager:

Fra € 219 for et 3-stjernershotell i Santa Ponsa.
Fra € 245 for et 4-stjernershotell i Santa Ponsa.
Fra € 265 for et førsteklasses 4-stjernershotell i Santa Ponsa.
Disse prisene er pr person og er basert på at 2 personer deler ett rom.
 

Fra € 129 for en leilighet i Santa Ponsa.
Prisen er pr person og er basert på at 4 personer deler én leilighet.

Full pris og dagspriser kan �nnes gjennom den o�sielle nettsiden og kan også �nnes i pristillegget 
som hører til denne invitasjonen. Flybilletter er ikke inkludert!!

Ekstra opphold utover dette kan også bestilles før eller etter arrangementet. Vennligst ta kontakt for 
detaljer.

For at laget ditt skal kunne delta må hele pakken inkludert overnatting og transport til/fra 
lufthavn være bestilt.

Hotell & leiligheter

Pakkepriser

Prisen inkluderer

Hvordan du bestiller hotellrom/leilighet & betalingsmetoder kan �nnes påsøknaden!!!

Vennligst fyll ut ditt første, andre eller tredje valg på søknaden din. Vi vil forsøke å tildele 
hotellet/leiligheten til laget ditt. Om hotellet/leiligheten du har valgt ikke er tilgjengelig, så vil Viajes 
Adramar gi deg råd angående det hotellet/leiligheten som er tilgjengelig. Vi foreslår at du     lager 
bestillingen din så snart som mulig for å forsikre at du ikke blir sku�et. Plassen er begrenset.

Turistskatt er ikke inkludert, du �nner 
informasjon om denne skatten i 
prisvedlegget på nettstedet vårt. 
Deltakerne må betale denne skatten 
når de ankommer hotellet eller 
leiligheten. 

Double Room
€ 219 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Double Room
€ 245 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Double Room
€ 265 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole periodsuperior

Apartment
€ 129 p.p.

whole period
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You
will

LOVE
it !!! 

Flyplasstransport til og fra hotellet ditt inkluderes i prisen. Dette gjelder også lag eller familier som 
bestiller ekstra dager.

Flybillettene kan være billigere om du bestiller noen dager før eller etter arrangementets dager.

Hvis laget ditt ønsker å delta i Turneringen, må søknaden din + alle betalinger for turneringen være levert innen 31. mars 
2023. De som søker først vil prioriteres.

Send gjerne søknaden din per epost til info@mallorca-tournament.com

Plassen er begrenset, så vennligst forsikre deg at betalingen sendes i god tid.

Visum

Hvis du trenger visum for å få slippe inn i Spania så er det viktig at Mallorca turneringsorganisasjonen innehar en liste med 
alle medlemmer i din delegasjon innen 1. mars 2023. Listen bør inneholde navn på alle delegasjonsmedlemmer, 
familiemedlemmer, etternavn, fødselsdatoer, passnummer, gyldighet på pass (utstedingsdato og gyldighetsperiode)!! 
Visumprosedyre ved de spanske ambassadene er svært strenge!! Søk om visum med god tid!

Vi kan ikke holdes ansvarlig for noen lagsøknader om de ikke kan behandles i tide på grunn av en for sen søknad.

Viktig:
Organisasjonen kan ikke holdes ansvarlig for skader på person eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av 
deltagelse i denne turneringen. Deltagere er med på egen risiko. Vi anbefaler at alle lag bør passe på at de har god 
reiseforsikring som inkluderer medisinske forhold for deres opphold i Mallorca.

Mer informasjon kan �nnes på vår nettside www.mallorca-tournament.com, hvor du 
kan �nne en detaljert brosjyre. Alternativt kan du lett be om denne ved å sende en 
epost til info@mallorca-tournament.com

Vi ser frem til å motta deres søknad og ønsker dere velkommen til den 12. 
Turneringen i Mallorca.

Organisasjonen

Harry Engels

Transport

Reservasjoner


