
Hämta kraft och hitta formen i en kombination av solsemester, vatten-
gympa och träning utan prestationskrav.

Prova nya roliga träningspass anpassade för din nivå och ta del av inspirerande 
föreläsningar inom kost, träning och hälsa. 

Varje dag innehåller vattengympa och rörlighetspass, dessutom andra roliga 
möjligheter att röra på sig. 
 
Vi bor på 4**** Atalaya Park, utmed Malagas vackra kust, i närheten av 
Marbella och Estepona dit du kan göra en dags- eller kvällsutflykt. Hotellet 
inbjuder till ett dopp i såväl havet som i en av deras utomhuspooler. 
Här finns även spa med bastu, inomhuspool, turkiskt bad med mera. 

 Åk själv, i par eller med vännerna och kom hem med massor av ny energi, 
nya bekantskaper och erfarenheter.
 
Resan går utmärkt att kombinera med ett golfpaket och vi erbjuder PT-timmar 
med Nicklas Ländqvist inriktade mot golfkroppen under veckan och PT-
timmar inriktad emot vattenaktivitet med Pernilla Ahlström.

SPANIEN ATALAYA PARK 21-28 APRIL
 

TRÄNINGSRESA 55+

• Flyg t o r från Arlanda/Kastrup 
• Flygtransfer t o r
• Bagage 20 kg plus handbagage 8 kg
• Fri Wi-Fi lobby area
• 4**** resort
• Del i dubbelrum
• Halvpension, frukost- och middagsbuffé
• Träningspass och vattengympa (minst 20 pass)
• Workshops & föreläsningar
• Utomhuspooler och inomhuspooler
• Möjlighet till andra aktiviteter på plats
Enkelrumstillägg 250kr/natt

10 995:-
PRIS PER PERSON:

Så här kan en dag se ut:
• 07.30 Morgonpromenad
•  08.00 Rörlighetsträning
• 08.30-9.30 Frukost
• 10.00-10.45 Föreläsning
• 11.00-11.45 Vattengympa
• Ledig tid
• 15.30 SOND Cirkelträning
• 16.15 Gladgympa
• 17.00 SOND Sittyoga
• 19.00 After Workout
• 19.30 Middag
Busstflykt till Alhambra erbjuds under veckan 
med enkel guidning till självkostnadspris

Nicklas 
Ländqvist

Kristina Kirri 
Karlsson

Pernilla 
Ahlström

www.HereWeGo.se E-post: info@HereWeGo.se Tel: 040-45 63 50För mer info & bokning:

Våra tränare

som är med

på resan!

ALLT DETTA INGÅR!

Missa inte!



www.HereWeGo.se E-post: info@HereWeGo.se Tel: 040-45 63 50För mer info & bokning:

OM COSTA DEL SOL
Costa del Sol är en omkring 20 mil lång sandstrand i regionen Andalusien. Hit har vi nordbor flytt kylan och mörkret under 
vintern i snart 40 års tid, inte minst till Marbella som vuxit till ett av kustens trendigaste resmål.

Att ha semester på Costa del Sol är okomplicerat och kusten ingjuter en behaglig och stressfri rytm. Marbella är kustens 
lyxigaste ort och är känt för att sen många år ta emot många megakändisar från hela världen.
 
Gamla delen av staden är mysig med sina trånga gågator runt apelsintorget. Vill man ha mer flärd och lyx åker man ned till 
marinan Puerto Banus som ligger ca 6 km väster om Marbella, här ligger lyxbåtarna på rad och sportbilar står parkerade längs 
med hamnen. Intill hamnen ligger också ett stort kasino.

Marbella är särskilt känt för dess höga förekomst av aristokrater, kändisar och rika människor, det är en viktig destination för 
lyxkryssare och yachter som gärna lägger till i den väldigt vackra hamnen i Puerto Banus.
 
Marbella ståtar med ett rikt välbefolkat uteliv och har många av de mer exklusiva klubbarna i Europa.

Området är även mycket populärt bland golfare och båtfolk och det finns många privata egendomar och lyxhotell i närheten.

MEDELTEMPERATUR I APRIL:
Dag +22 grader
Natt: +11 grader

FAKTA OM RESAN:
Flygtid från Arlanda: ca 4 timmar
Flygtid från Kastrup: ca 3,5 timme

Restid med buss från Malaga flyplats till hotellet: ca 45 minuter

FAKTA OM HOTELLET:
WiFi Ja, i alla gemensamma utrymmen.

Rumstorlek: ca 30 kvm med balkong och med utsikt över bergen eller 
mot trädgården

Air Condition Ja, AC finns i hela hotellet.

Satellit-TV: Ja, i samtliga rum

Minibar: Ja, på förfrågan

Säkerhetsskåp: Ja, i samtliga rum. Tillägg 1€/dag

Mat: Middagsbuffén erbjuder ett stort urval av kött, fisk, skaldjur, pasta, 
ris, grönsaker och sallad.

Antal rum: 486
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