Stage Fuerteventura 2020
Triatló
Hotel Oasis Papagayo . Corralejo (4 – 9 Febrer)

Santi Pellejero

 STAGE FUERTEVENTURA 2020
Un any més; tornem a preparar uns inolvidables dies d’entrenament i diversió en gup a
la fabulosa illa de Fuerteventura (Illes Canàries). Aquest cop en un altre allotjament
preparat per atendre les necessitats d’esportistes i amb unes magnifiques
instal.lacions (Gimnàs; piscina olímpica de 50m, lloguer bicicletes, etc..), situat al Nord
de Fuerteventura (Corralejo).


HOTEL OASIS PAPAGAYO: https://www.oasispapagayo.com

A part de tot això, podrem disfrutar de les llargues carreteres que té per anar en bici i
de les magnifiques platges d’aigua turquesa que tindrem allà mateix també per poder
nedar.
No oblidem tampoc moments de diversió com una bonica excursió a l’Illa de Lobos on
podrem fer una ruta a peu o corrents al voltant de la mateixa i nedar o banyar-nos en
aquelles aigües turqueses que té.
Gaudirem també de moments gastronòmics que tindrem durant aquests dies per fer
uns riures i tastar la gastronomía local i alguna copeta de vi de la terra
.

 ENTRENAMENTS:






Combinarem entrenaments de les 3 disciplines de triatló.
Natació: Sessions d’entrenament en piscina de 50m climatitzada fent entre
2.500 i 3500m per sessió.
Bike: 4 dies de Ciclisme amb recorreguts entre 50-100Km de circuits ondulats.
Carrera a peu: Session de carrera continua i fartleks entre 10-15Km màxim.
Trail : 1 sessió amb pujada a un Volcà que hi ha als voltants (foto capçalera).
** Planificació a definir en breu.

 ALLOTJAMENT:




Els apartaments son per a 2 o 3 persones i en régim d’allotjament. Consten
d’1 habitació (2 llits) + 1 sofà llit
En el cas de voler MP o PC es pot demanar però és car (24-30€ /pax/ dia).
Donem la opció si es vol, de venir amb acompanyant sense fer activitat i en
allotjament en habitación doble.

 PREUS TRAINING CAMP:

TRIATLÓ – Habitació Doble
TRIATLÓ – Habitació Triple
Acompanyant – Habitació Doble

490.00 €
440.00 €
320.00€



Inclòs en el preu:
- Alllotjament 5 nits (els apartaments disposen de cuina equipada).
- Gestió i Servei d’entrenament SPTrainer
- Lloguer bicicletes (Opció Triatló – 5 dies lloguer)
- Lloguer carrils de natació
- Welcome pack Stage Fuerteventura.



No inclòs el preu:
- Bitllet d’avió anada i tornada
- Transfer Aeroport (llogarem cotxe aeroport)
- Ferry a Isla de Lobos + dinar.
- Lloguer vehicle (en funció dels que siguem)
- Menjars

 DATES DE PAGAMENTS A TENIR EN COMPTE:



1er Pagament : Per a la confirmació de la plaça i reserva stage.
- 12 Desembre : 120€
2on Pagament: Totalitat import
- 6 Gener: La resta de l’opció de stage escollida

 CANCEL.LACIONS:
 Del 12 Desembre fins al 6 Gener: Retorn del 25% (120€) : 30€
 Del 6 Gener fins l’1 de Febrer: Retorn del 50% ( Preu Stage).

Cuenta: ES77 2100 0183 1402 0047 2641
(Poseu..: STAGE FUERTEVENTURA + NOM COMPLERT)

