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Úrval Útsýn
➢ Saga fyrirtæksins nær allt aftur til ársins 1936.

➢ Markmið – leiðandi ferðaskrifstofa á íslenskum 
markaði með framúrskarandi þjónustu.
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Costa Blanca Cup
➢ Mótið fer fram dagana 1.-7.júlí
Nokkur atriði sem gott er að vita
➢ Gisting á 3* hóteli.
➢ Hvert lið spilar a.m.k. 4 leiki á mótinu:

○ “A” úrslit 1 .& 2. sæti 
○ “B” úrslit 3. & 4. sæti 

➢ Flokkar miðast við 1. janúar ár hvert líkt og hér 
heima.
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2018 – Aldursflokkar 
MALE
B19 Born after 01-01-1999 11 A-Side
B17 Born after 01-01-2001 11 A-Side
B16 Born after 01-01-2002 11 A-Side
B15 Born after 01-01-2003 11 A-Side
B14 Born after 01-01-2004 11 A-Side
B13 Born after 01-01-2005 11 A-Side

FEMALE
G Open Age 11 A-Side
G16 Born after 01-01-2001 11 A-Side
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2018 – Leiktími

First Phase and Play-Offs
• B19 - B17 - B16 - B15 - B14 - B13 – G - G16
 2 x 25 min. - No break at half time.
Finals
• B19 - B17 - B16 - B15 - B14 - B13 – G - G16
 2 x 30 min. - Break 10 min.

Xabi Alonso
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Knattspyrnuvellir
 Aðallega grasvellir og svo líka gervigrasvellir.
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Afþreying í Benidorm
➢ Tívoli Terra Mitica http://www.youtube.com/watch?v=_kLTgPaWj_Y
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Afþreying í Benidorm
➢ Vatnagarður Aqualandia http://www.youtube.com/watch?v=GIalny-922s
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Benidorm
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Verð og innifalið…
Verð: 149 900 kr. á mann í fjölbýli.

Auka gjald 10 þús kr á mann í tvíbýli.
Innifalið: 
➢ flug, flugvallaskattar, akstur til og frá flugvelli Alicante, 

ásktur á alla leiki og afþreyingu.
➢ Hótel gisting (3 *) í 7 nætur - fullt fæði.
➢ þátttökugjöld, trygging á meðan á leik stendur fyrir alla 

þátttakandur, sjúkrahjálp á öllum völlum.
➢ Vatn fyrir leiki.
➢ Liðsmynd, diplóma. 
➢ Bikar og verðlaunapeningur fyrir 1. og 2. sæti.
➢ Bikar fyrir besta leikmann í úrslitaleikjum.
➢ Bikar fyrir besta lið mótsins. 
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Vertu viss!
❏ Nafn verður alltaf að vera skráð nákvæmlega eins og það er á 

vegabréfi viðkomandi. Annars þarf að borga breytingagjald við 
leiðréttingu hjá flugfélagi.

❏ Þegar er farið erlendis á mót eða í æfingaferð er mjög mikilvægt að 
hafa tryggingar allra á hreinu áður en farið er í ferðina.

❏ Þrátt fyrir að leikmenn meiðist sjaldan illa í æfingaferðum eða á 
mótum, þá er alltaf hætta að einhverjir meiðist á æfingu eða í leik.

❏ Til að fyrirbyggja öll auka óþægindi í kringum 
hugsanleg/möguleg meiðsli gætið þess að tryggja 
vel barnið ykkar áður en farið er í ferðina.

❏ Athugið: heimilistryggingar, evrópsk 
sjúkratryggingakort, kreditkort...
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Flug upplýsingar
Flugáætlun

➢ 1.júlí 6F107 Keflavík – Alicante 17:10 –  23:45  
➢ 9.júlí 6F108 Alicante – Keflavík 00:45 – 03:30
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Upplýsingar
➢ Nánari upplýsingar:
➢ Íþróttadeild Úrvals – Útsýnar í síma 585 4000 eða

sport@uu.is

➢ Luka Kostic
580 4207 / 694 7025  
luka@uu.is 
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