
Úrval Útsýn



Almennt

❏ Mótið stendur frá 26.júní - 1.júlí
❏ Beint flug Reykjavík - Barcelona 
❏ Barcelona flugvöllur – Salou 1h 10 mín
❏ Gisting: Best Negresco og Best Cap Salou – 3* hótel
❏ Búningsklefar, 8 fótboltavellir, verslun og bar... 
❏ Hótel – fótboltavellir 10-15 mín
❏ Allir leikmenn verða að vera tryggðir bæði

innan og utan vallar.



Aldurs hópar og leiktímar  
❏ G05-06 stelpur fæddar eftir 1.1.´05. - 2 x 20 mín. (7 manna lið)

❏ G01-02 stelpur fæddar eftir 1.1.´01. - 2 x 25 mín.
❏ G03-04 stelpur fæddar eftir 1.1.´03. - 2 x 25 mín.

❏ B01 strákar fæddir eftir 1.1.´01. - 2 x 25 mín.
❏ B02 strákar fæddir eftir 1.1.´02. - 2 x 25 mín.
❏ B03 strákar fæddir eftir 1.1.´03. - 2 x 25 mín.
❏ B04 strákar fæddir eftir 1.1.´04. - 2 x 25 mín.

❏ B05-06 strákar fæddir eftir 1.1.´05. - 2 x 20 mín. (7 manna lið)



Verðlaunagripir  

Barcelona Summer Cup veitir verðlaun fyrir:
❏ Sigurvegara fyrir hvern aldursflokk - medalia fyrir leikmenn.
Einstaklings bikar fyrir hvern aldursflokk:
❏ Besta markmann.
❏ Markaskorara.
❏ Besta leikmann.



Salou

Salou 27 000 íbúar



Hótel Best Negresco - Salou



Hótel Best Cap - Salou



Salou - fótboltavellir



Port Aventura



Nou Camp



Verð og innifalið

❏ Verð: 169 900 kr á mann  
❏ Innifalið: flug, flugvallaskattar, akstur til og frá flugvelli, hótel gisting í 7 

nætur, þátttökugjöld, 1 taska sem vegur að hámarki 23 kg, handfarangur  
að hámarki 10 kg, fullt fæði alla dagana (hlaðborð), vatn með máltíðum, 
akstur á leiki, skoðunarferð til Nou Camp 8.ágúst og  tivoli Port Aventura 
(akstur innifalið).

❏ Staðfestingagjald: x.- kr. á mann borgað
 við staðfestingu ferðar, fullnaðargreiðsla 
8 vikum fyrir brottför. 

❏ Ath staðfestingargjadið er óendurkræft.



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...



Flugáætlun og kontakt

Flugáætlun:
❏ 24.júní FI596 Keflavík – Barcelona 16:40-22:40
❏ 01.júli  FI597 Barcelona – Keflavík 23:45-02:00

Nánari upplýsingar: 
Luka Kostic
S: 585 4027
GSM: 694 7025
Póstur: luka@uu.is


