
Damma av dojorna! 
Du ska känna Dig 
hjärtinnerligt 
välkommen oavsett 
om Du redan är 
medlem i klubben, 
funderar på att bli 
det, eller tillhör en 
annan klubb. Vi tror 
skarpt på att vi har 
hittat den optimala 
träningsorten på 
Spaniens härliga solkust. Låt oss presentera Torremolinos! Här 
kommer det bjudas på både bana och möjligheter till trail i ett 
härligt löparklimat för alla ambitionsnivåer och målsättningar 
inför den kommande säsongen. Häng med en vecka i påsk och 
slipa formen ackompanjerat med god mat och härlig 
löpargemenskap. 

Vi hoppas att prisbilden och det faktum att hotellet erbjuder all 
inclusive ska locka många att följa med. Det här är en resa för 
alla och som kan erbjuda stor variation av motion och träning. 
 
Röster från senast! 
”Man levde som en kung”  
”Bra kunnande inom löpskolning på lägret.” 
 
Hyra cykel? Ett lite längre stenkast från hotellet erbjuds 
uthyrning av cyklar DSG Electric 
 
I närheten 
Malaga 26km, Gibraltar 118km, Sierra Nevada 220km 
 
Anmälan och frågor - resegruppen 
SENAST lördag den 21/10 (hotell och arena) 
Ange hur många dagar du vill besöka arenan/gym. Fem dagar 
får man räkna med om man vill med på alla pass. 
 
Patrik Nilvér, patrik.nilver@gmail.com 070 - 645 43 73 
Eric Segelberg, solverx@gmail.com  
 
Vill Du bli en del av Sveriges trevligaste löpargemenskap? Följ 
länken här till vår hemsida.

Flyg  
Bokas individuellt, nedan är 
ett förslag. 

Utresa: 25/3- 18 Arlanda-
Malaga 12:20-16:45 

Hemresa: 1/4-18 
Malaga-Arlanda 14:30-18:40 

Pris: 2561kr / person. 
Betalas individuellt av varje 
resenär när ni bokar flyg. 

Bagage: Norwegian Flexi + 
1x20kg 

Transfer: Tåg ca: 2€ enkel resa. 

Hotell 

Marconfort Beach Club**** 
Del i dubbelrum 
All inclusive 

Pris: 3328kr / person 
Betalning sker på plats. 

Avstånd från hotellet: 
Ett stenkast till stranden 
3,6km friidrottsarenan 
7km flygplatsen 

Friidrottsarenan 

Patronato Municipal de 
Deportes 

Arenan är renoverad 2014, 
med tillgång till två pass om 
dagen och ett intilliggande 
gym. Ej inkluderat i totalpriset. 

Pris: 6€ / person / dag. 
Förbokas och betalas i förhand 
fördelat på två tillfällen. 

Totalpris 5930kr 

LK GRÄNSLÖST 
drar till Torremolinos 

https://sv.hotels.com/ho309538/?q-check-out=2018-04-01&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2018-03-25&MGT=7&WOE=7&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.wikiloc.com/trails/running/spain/andalusia/torremolinos
https://www.dsgelectricrent.com/alquilerdebicicleta
mailto:patrik.nilver@gmail.com
mailto:solverx@gmail.com
http://www.lkgranslost.se/blimedlem/
https://sv.hotels.com/ho309538/?q-check-out=2018-04-01&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2018-03-25&MGT=7&WOE=7&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0

