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            Voorwoord

Beste teammanager ,

Voor u ligt de nieuwe brochure “voetbal trainingskampen winter 2018” van SolFly, partner van het CBV. Zoals u reeds
tal  van  jaren  van  ons  gewend  bent,  bieden  wij  u  ook  dit  jaar  een  zeer  gevarieerd  en  uitgebreid  scala  van
mogelijkheden.

Wij  selecteerden  zeven  accommodaties  voor  u,  verspreid  over  twee  zonnige  landen  in  Zuid-Europa.  De
accommodaties zijn geselecteerd op basis van ervaring, zodat u zeker bent van een uitstekende sportaccommodatie
(met natuur- en/of kunstgras), voorzien van alle faciliteiten om een trainingskamp tot een succes te maken. 

U gaat immers niet op vakantie! U gaat zich voorbereiden op de 2e seizoenshelft 2017-2018. Of het nou gaat om het
bereiken van de play-off voor de Europa League, om die laatste plaats op de ranglijst te vermijden óf om promotie af
te dwingen; voor een professioneel trainingskamp bent u bij SolFly trainingskampen aan het juiste adres. Heeft u
verder nog specifieke wensen, bel dan gerust met uw contactpersoon voor voetbalkampen. Uw contactpersoon, Ted
Vermeulen, adviseert u graag bij het organiseren van uw “trainingskamp op maat”.

Onze brochure onderscheidt zich weer door exclusiviteit. Wij geven weliswaar vertrekmogelijkheden aan, maar u
bepaalt  zélf  wanneer u vertrekt  en hoe lang u op trainingskamp gaat.  Vandaar dat onze brochure voor wat de
vluchten  betreft  prijsloos  is.  Vliegtarieven  zijn  immers  op  diverse  data  verschillend  en  afhankelijk  van  de
bezettingsgraad op het moment van aanvraag. Ook selecteert u zélf uw hotelaccommodatie, zo kunnen wij voor
iedere wens en budget een mooi trainingskamp aanbieden. U bepaalt zelf uw trainingstijden en het moment waarop
u een oefenwedstrijd wilt spelen. U bent niet afhankelijk van een sportcentrum, dat dit allemaal voor regelt, op
tijden die u wellicht helemaal niet uitkomen. Realiteit is dat Spanje en Portugal zeer veel gevraagd zijn waarbij ook
geldt dat hoe sneller u boekt, hoe lager de reissom zal zijn. 

Indien gewenst verzorgen wij  ook graag oefenwedstrijden voor u,  inclusief  de arbitrage.  Ook kunnen wij  geheel
vrijblijvend offerte uitbrengen voor de businessclub die uw selectie graag wil vergezellen en accommoderen wij graag
uw sponsoren, al dan niet op gewenste afstand van uw selectie. Kortom, u kunt zich focussen op de training en wij
regelen de rest.

De  vliegtarieven  zijn  op aanvraag,  want  deze zijn  afhankelijk  van de  bezettingsgraad  van de  vliegtuigen  op  het
moment  van  offerteaanvraag.  U  kunt  hiervoor  bellen  met  06-54994328  of  een  e-mail  sturen  naar
ted.vermeulen@solfly.nl. 

De reserveringsmedewerksters en Ted Vermeulen, onze contactpersoon, wensen u een succesvolle voortzetting van
het voetbalseizoen 2017-2018 en zien uw aanvraag graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
Hans Mosselman, Directeur 
Ted Vermeulen, Coördinator Sport
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                                    SPANJE

Hotel Blue Sea Cervantes**** in Torremolinos
                         in combinatie met Campo de Futbol CM Ciudad de Torremolinos

                                     Aanvlieghaven Malaga. Afstand van vliegveld naar hotel 10 km           

    Prijs per persoon in dit 4-sterren sportresort is € 93,00 p.p.p.d , waarbij is inbegrepen:

 Verblijf in tweepersoonskamer met twee aparte bedden (twin). Toeslag 1-pk € 18,00 per dag.

 Transport per touringcar van vliegveld Malaga naar hotel v.v.

 All inclusive in buffetvorm . Maaltijden in apart gedeelte van het restaurant. De gewenste tijden
van de maaltijden worden door de staff één dag vooraf aan het hotel aangemeld.

 Gebruik  van  het  sportcomplex:  twee  uur  in  de  ochtend  en  twee  uur  in  de  middag.
Natuur)grasvoetbalveld  conform de  officiële  afmetingen,  belijnd,  twee  doelen,  alsmede een
aantal kleine doelen en een kunstgrasveld beschikbaar. 

 Het Gemeentelijk sportcomplex ligt slechts op 1350 meter afstand van het hotel. Transfer van
het hotel naar sportcomplex v.v. inbegrepen. Tijdens de training 60 liter mineraalwater per dag.

 Dagelijkse reiniging van een volledige sportuitrusting (shirt, broek, sokken).

 Gebruik van fitnessruimte, gym, binnen- en buitenzwembad.

 Massagekamer en opslagruimte op dezelfde etage als het team.

 Bemiddeling oefenwedstrijd(en)/arbitrage



Portugal
               

Hotel Yellow Montegordo**** in Monte Gordo
in combinatie met sportcomplex Vila Real de Santo Antonio.

Aanvlieghaven Faro. Afstand van vliegveld naar hotel 59 km. 

    Prijs per persoon in dit 4-sterren sportresort is €  149,00 p.p.p.d , waarbij is inbegrepen:

 Verblijf op basis van twee personen in Junior-suite. Toeslag alleengebruik € 23,00 per dag.

 All  inclusive  concept  in  buffetvorm  .  Maaltijden  in  apart  gedeelte  van  het  restaurant.  De
gewenste  tijden  van  de  maaltijden  worden  door  de  staff  één  dag  vooraf  aan  het  hotel
aangemeld.

 Gebruik  van  het  sportcomplex:  twee  uur  in  de  ochtend  en  twee  uur  in  de  middag.
(Natuur)grasvoetbalveld conform de officiële afmetingen, belijnd,  twee doelen, alsmede een
aantal kleine doelen en een kunstgrasveld beschikbaar. 

 Het sportcomplex ligt slechts op 1700 m afstand van het hotel.  Transfer van het hotel  naar
sportcomplex v.v.. Tijdens de training 60 liter mineraalwater per dag.

 Dagelijkse reiniging van een volledige sportuitrusting (shirt, broek, sokken).

 Gebruik van fitnessruimte, gym, binnen- en buitenzwembad.

 Massagekamer en opslagruimte op dezelfde etage als het team.

 Bemiddeling oefenwedstrijd(en)/arbitrage

 Transfer per touringcar vliegveld Faro naar hotel v.v.

             



Portugal

Alfamar Beach & Sport Resort**** in Olhos de Agua
met eigen (gras)voetbalvelden.

Aanvlieghaven Faro. Afstand van vliegveld naar hotel 34 km.

                      Prijs per persoon in dit 4-sterren sportresort is € 95,00 p.p.p.d , waarbij is inbegrepen:
                        

 Verblijf in tweepersoonskamer met twee aparte bedden (twin). Toeslag 1-pk € 24,00 per dag.

 Volpension  in  buffetvorm  in  een  apart  gedeelte  van  het  restaurant,  inclusief  mineraal  water,
vruchtensappen, frisdrank en koffie/thee. De gewenste tijden van de maaltijden worden door de
staff één dag vooraf aan het hotel aangemeld.

 Massagekamer en opslagruimte op de etage waar het team verblijft. Meetingroom met flip-over
(TV en video op verzoek). 

 Twee trainingssessies per dag op één van de twee velden van het hotel. Eén veld ligt op 400 meter
afstand van het hotel, het andere op slechts 70 meter.

 De (natuur)grasvoetbalvelden zijn conform de officiële afmetingen, belijnd, twee doelen, alsmede
meerdere kleine doelen.

 Tijdens de training 3 liter mineraalwater per speler per dag.

 Wasserijservice : twee sportuitrustingen per speler per dag. Overige aangeboden stukken à € 6,00
per kilo (alleen sportkleding). 

 Gebruik van alle sportfaciliteiten, w.o. Gym en atletiekbaan, sauna & Jacuzzi

 Bemiddelling oefenwedstrijd(en)/arbitrage

                                                                               



                        Portugal                                       
                                         

Hotel AURAMAR in Albufeira***, in Praia da Oura, Albufeira
met exclusief gebruik van het hoofdveld van FC Ferreira.

Aanvlieghaven Faro. Afstand van vliegveld naar hotel 39 km.

           

Auramar is schitterend gelegen op een rotsplateau direct boven de kust met een geweldig uitzicht over zee!

  

              Prijs per persoon in dit 3-sterren sportresort is € 83,00 p.p.p.d , waarbij is inbegrepen:

 Verblijf in tweepersoonskamer met aparte bedden (twin). Toeslag 1-persoonskamer € 30,00 per dag

 Vol  pension  in  buffetvorm  in  een  apart  gedeelte  van  het  restaurant,  inclusief  mineraal  water,
vruchtensappen, frisdrank en koffie/thee. De gewenste tijden van de maaltijden worden door de
staff één dag vooraf aan het hotel meegedeeld.

 Alleengebruik van hoofd(gras)veld FC Ferreira (1e divisie regionaal) op 5 km van het hotel. Transfer
hotel-veld v.v. inbegrepen. Tijdens training 40 liter per mineraalwater per dag.

 De (natuur)grasvoetbalvelden zijn conform de officiële afmetingen, belijnd, twee doelen, alsmede
meerdere kleine doelen.

 Bemiddeling oefenwedstrijd(en)/arbitrage .

 Massagekamer met  dagelijks  schone  handdoeken en opslagruimte  op  de etage waar  het  team
verblijft. Meeting - room met flip-over, TV en video.

 Wasserijservice:  twee  sportsets  (shirt,  broek,  sokken)  per  persoon  per  dag  gratis.  Overige
aangeboden wasgoed € 5,00 per kilo.
                                                                    



              Spanje

                                                                                                      

Hotel ANTEQUERA**** in Santa Catalina, Malaga,

                Aanvlieghaven Malaga. Afstand vliegveld naar hotel 51 km .

      Prijs per persoon in dit 3-sterren sportresort is € 95,00 p.p.p.d , waarbij is inbegrepen:

  Verblijf in tweepersoonskamer met twee aparte bedden.

 Volpension in buffetvorm in een apart gedeelte van het restaurant,  inclusief mineraal water,
vruchtensappen, frisdrank en koffie/thee. De gewenste tijden van de maaltijden worden door de
staff één dag vooraf aan het hotel meegedeeld.

  Exclusief gebruik van één van de twee velden van het hotel op 400 meter van het hotel.

 De grasvoetbalvelden zijn conform  de officiële afmetingen,  belijnd,  twee doelen, alsmede
meerdere kleine doelen.

  T ijdens de training 40 liter mineraalwater per dag.

  Massagekamer en opslagruimte op de etage waar het team verblijft.

  Snacks beschikbaar na de middagtraining.

  Wasserijservice: één sportset (shirt, broek, sokken) per persoon per dag gratis. Overig 
 aangeboden wasgoed € 3,50 per kilo.

  Gebruik meeting room ( maximaal 40 personen).

  Bemiddeling oefenwedstrijd(en)/arbitrage.

     



                                                 Portugal   

Hotel Ria Park ***** in Vale de Lobo
met één (natuurgras)voetbalveld op het terrein van het hotel.

Aanvlieghaven Faro. Afstand vliegveld naar hotel 17 km.

  

  Prijs per persoon in dit 5-sterren sportresort is € 175,00 p.p.p.d , waarbij is inbegrepen:

 Verblijf in tweepersoonskamer met aparte bedden (twin).Toeslag 1-persoonskamer € 30,00 per dag 

 Vol pension in buffetvorm in een apart gedeelte van één van de vijf restaurants, inclusief mineraal
water, vruchtensappen, frisdrank en koffie/thee. De gewenste tijden van de maaltijden worden door
de staff één dag vooraf aan het hotel meegedeeld. 

 Alleengebruik voetbalveld op vijf loopminuten afstand van het hotel.

 Dagelijks één uur gratis gebruik van sauna, gym en jogging baan (tartan) .

 Tijdens de training 20 liter mineraalwater per dag.

 Massagekamer met  dagelijks  schone  handdoeken en opslagruimte  op  de etage waar  het  team
verblijft. Meeting - room met flip-over, TV en video.

 Wasserijservice:  twee  sportsets  (shirt,  broek,  sokken)  per  persoon  per  dag  gratis.  Overige
aangeboden wasgoed € 7,00 per kilo.

 Bemiddeling oefenwedstrijd(en)/arbitrage .
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Portugal 

Hotel Penina & Golf Resort**** in Alfor nabij Portimao
met  (natuurgras)voetbalveld op het terrein van het hotel.

Aanvlieghaven Faro. Afstand vliegveld naar hotel 63 km 

   

Deze  accommodatie  is  beschikbaar  t/m  8  januari  2018.  Vanaf  09  januari  hebben  twee  clubs  uit  de
Bundesliga gereserveerd.

Prijs per persoon in dit 5-sterren sportresort is € 145,00 p.p.p.d , waarbij is inbegrepen:

 Verblijf in tweepersoonskamer met aparte bedden (twin). Toeslag 1-persoonskamer € 38,00 per dag

 Vol  pension  in  buffetvorm  in  een apart  gedeelte  van  het  restaurant,  inclusief  non-alcoholische
dranken. De gewenste tijden van de maaltijden worden door de staff één dag vooraf aan het hotel
meegedeeld. 

 Twee  maal  per  dag  gedurende  90  minuten  gebruik  voetbalveld  op  het  terrein  van  het  hotel,
inclusief mineraalwater tijdens de training . Het (natuur)grasvoetbalveld zijn conform de officiële
afmetingen   (  99x65  m)  ,  belijnd,  twee  doelen,  alsmede  meerdere  kleine  doelen  en  andere
trainingsattributen.

 Massagekamer met  dagelijks  schone  handdoeken en opslagruimte  op  de etage waar  het  team
verblijft. Meetingroom met flip-over, TV en video.

 Gebruik gym ; 3km jogging-track met twaalf behendigheidstoestellen onderweg.
      

 Wasserijservice:  twee  sportsets  (shirt,  broek,  sokken)  per  persoon  per  dag  gratis.  Overige
aangeboden wasgoed € 7,00 per kilo. 

 Bemiddeling oefenwedstrijd(en)/arbitrage .



                      
VOORDELEN EN VOORWAARDEN

Informatie

SolFly is en Nederlandse reisorganisatie. Uiteraard vinden wij het belangrijk om aan alle verzekeringen en
verplichtingen te voldoen. SolFly is aangesloten bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren, de Stichting
Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds.

Informatie en boeken

Ons boekingskantoor is te bereiken via 0279-753720 of stuur een e-mail  naar  info@solfly.nl.  Vraag uw
reisbureau of kijk op onze website: www.solfly.nl.

SolFly Smart

Nieuw! Met SolFly Smart bestaat de mogelijkheid om zelf te kiezen op welk tijdstip u naar uw favoriete
bestemming wilt  vliegen. U bent wellicht gewend dat als  u vliegt  met en chartermaatschappij  dat  het
tijdstip voor u bepaald wordt. Als de maatschappij meerdere malen per dag vliegt (lijndienstvluchten) dan
heeft  u de mogelijkheid om aan te  geven welk tijdstip u het  beste  uitkomt.  Dit  tijdstip  is  dan tevens
gegarandeerd aangezien u dan gebruik maakt van een lijndienstvlucht. Ook met SolFly Smart is er een
transfer inbegrepen op de plaats van bestemming.

NB: Indien u gebruik maakt van SolFly Smart zijn andere boekingsvoorwaarden van toepassing. U kunt voor
meer informatie terecht bij ons boekingskantoor.

SolFly trainingskampen

 De gepubliceerde accommodaties zijn slechts een kleine greep uit ons aanbod. Indien u voor een
andere bestemming en/of accommodatie kiest, dan maken wij graag een vrijblijvende offerte. 

 SolFly biedt u een zeer flexibel aanbod aan reisduur, afhankelijk van vliegschema's.

 Al onze reizen zijn geheel verzorgd, inclusief retourvlucht, toeslagen en taxes, transfers vliegveld –
hotel v.v., maaltijden en trainingsfaciliteiten zoals bij de accommodatie is vermeld.  

 Onze reizen zijn inclusief technische reisleiding vanaf vertrek uit Nederland en tijdens uw verblijf.

 Behalve  het  verblijf  voor  het team en staff,  verzorgen wij  ook,  indien gewenst,  het vervoer  en
verblijf van bijv. meereizende sponsoren, leden van de businessclub en supporters. 

 SolFly is niet aansprakelijk voor het niet beschikken over juiste reisdocumenten. Check eventuele
visumplicht voor Spanje en Portugal voor niet-Nederlandse personen.

 Het aanbod van SolFly is zeer zorgvuldig en op basis van veel ervaring samengesteld, maar kan zo
nodig door ons worden herroepen wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of
andere fouten. Kennelijke fouten en vergissingen binden SolFly niet.

http://www.solfly.nl/
mailto:info@solfly.nl


 Na totstandkoming van een overeenkomst kunt u allerlei wijzigingen doorvoeren, met uitzondering
van plaats van bestemming en de accommodatie.

 SolFly kan voor zowel het gehele team, als voor individuen uit het reisgezelschap een (collectieve)
verzekering afsluiten.

 SolFly  kan  zorgen  voor  bemiddeling  bij  oefenwedstrijden  en  arbitrage  ter  plaatse.  Om
verzekeringstechnische reden is het verstandig om oefenwedstrijden bij de KNVB aan te melden.

 Uw  trainingskamp  kan  geheel  op  uw  wensen  worden  aangepast.  Vraag  offerte  aan  bij  SolFly
groepsreizen 06-54994328 of stuur een e-mail naar ted.vermeulen@solfly.nl.               

mailto:ted.vermeulen@solfly.nl


REISINFORMATIE 01-14 januari 2018

Alle vluchten naar beide bestemmingen zijn gebaseerd op de vliegschema's van Transavia. Indien u
offerte(s) van andere luchtvaartmaatschappij(en) wenst, dan zijn wij u graag van dienst !! Gaat uw

voorkeur uit naar een andere bestemming/accommodatie ? Bel ons, wij komen er samen uit !!

 U kiest zelf uw vertrek- en terugreisdag ! De prijs van een vliegticket voor een groep is afhankelijk van de
bezettingsgraad op het monent van aanvraag en de grootte van de groep.

In Portugal is het één uur vroeger dan in Nederland!! v = vertrek; a = aankomst

TIMETABLE 01-14 januari 2018
 Amsterdam – Faro Faro - Amsterdam
maandag: v 06.20 uur a 08.25uur v 09.10 uur a 13.20 uur
                  v 16.20 uur a 18.25 uur v 19.10 uur a 23.20 uur
dinsdag: v 16.25 uur a 18.30 uur v 19.15 uur a 23.25 uur
woensdag: v 07.30 uur a 09.35 uur v 17.50 uur a 22.00 uur
donderdag: v 16.05 uur a 18.10 uur                       v 09.50 uur a 14.00 uur
vrijdag: v 06.30 uur a 08.35 uur v 09.20 uur a 13.30 uur

v 18.30 uur a 20.35 uur niet op 12 jan v 21.20 uur a 01.30 uur niet op 12 jan 
zaterdag: v 06.10 uur a 08.15 uur v 09.00 uur a 13.10 uur
zondag: v 17.00 uur a 19.05 uur v 19.45 uur a 23.55 uur

Rotterdam – Faro Faro – Rotterdam
maandag: v 16.20 uur a 18.15 uur v 19.00 uur a 22.55 uur
dinsdag: v 07.00 uur a 08.55 uur v 09.45 uur a 13.40 uur
woensdag: v 16.20 uur a 18.15 uur niet op 10 jan v 18.55 uur a 20.50 uur niet op 10 jan 
donderdag: v 07.10 uur a 09.05 uur v 18.50 uur a 22.50 uur
vrijdag: v 16.10 uur a 18.05 uur v 18.50 uur a 22.50 uur
zaterdag: v 07.25 uur a 09.20 uur v 10.05 uur a 14.00 uur
zondag: v 07.05 uur a 09.00 uur v 09.45 uur a 13.40 uur

v 16.05 uur a 18.45 uur niet op 14 jan v18.45 uur a 22.40 uur niet op 14 jan 

Eindhoven – Faro Faro – Eindhoven
maandag: v 07.00 uur a 09.00 uur v 09.40 uur a 13.40 uur
woensdag: v 15.05 uur a 17.05 uur v 10.20 uur a 14.20 uur
vrijdag : v 07.05 uur a 09.05 uur v 09.50 uur a 13.50 uur



TIMETABLE 01-14 januari 2018
 Amsterdam – Malaga Malaga - Amsterdam
maandag: v 06.50 uur a 09.50 uur v 11.10 uur a 14.15 uur
                  v 16.30 uur a 19.30 uur v 20.20 uur a 23.25 uur
dinsdag: v 06.50 uur a 09.50 uur                       v 10.40 uur a 13.45 uur
                          v 16.30 uur a 19.30 uur v 20.20 uur a 23.25 uur
woensdag: v 06.50 uur a 09.50 uur v 10.40 uur a 13.45 uur

v 16.30 uur a 19.30 uur v 20.20 uur a 23.25 uur
donderdag: v 06.50 uur a 09.50 uur                      v 10.40 uur a 13.45 uur 
                          v 16.30 uur a 19.30 uur niet op 11 jan v 20.20 uur a 23.25 uur niet op 11 jan 
v rijdag: v 06.50 uur a 09.50uur v 10.40 uur a 13.45 uur

v 17.10 uur a 20.10 uur v 21.00 uur a 00.05 uur
zaterdag: v 05.15 uur a 08.15 uur niet op 13 jan v 09.00 uur a 12.05 uur niet op 13 jan 

v 06.50 uur a 09.50 uur v 10.40 uur a 13.45 uur
                          v 16.15 uur a 19.15 uur v 20.45 uur a 23.50 uur
zondag: v 06.50 uur a 09.50 uur v 10.40 uur a 13.45 uur 

                                       v 16.30 uur a 19.30 uur v 20.20 uur a 23.25 uur

Rotterdam – Malaga Malaga – Rotterdam
maandag: v 07.30 uur a 10.20 uur v 10.40 uur a 13.35 uur
dinsdag: v 07.10 uur a 10.00 uur                       v 18.15 uur a 21.10 uur 
                          v 16.00 uur a 18.50 uur v 19.40 uur a 22.35 uur
woensdag: v 07.45 uur a 10.35 uur v 19.10 uur a 22.05 uur
donderdag: v 07.30 uur a 10.20 uur v 11.10 uur a 14.05 uur

v 16.15 uur a 19.05 uur v 19.55 uur a 22.50 uur
vrijdag: v 07.30 uur a 10.20 uur v 11.10 uur a 14.05 uur
zaterdag: v 16.15 uur a 19.05 uur v 19.55 uur a 22.50 uur
zondag: v 07.30 uur a 10.20 uur v 11.10 uur a 14.05 uur

v 16.25 uur a 19.15 uur v 20.00 uur a 22.55 uur



    TIMETABLE 01-14 januari 2018

Eindhoven – Malaga Malaga – Eindhoven
maandag: v 07.05 uur a 09.55 uur v 10.45 uur a 13.45 uur
dinsdag : v 14.35 uur a 17.25 uur v 10.50 uur a 13.50 uur
woensdag: v 15.30 uur a 18.20 uur v 11.25 uur a 14.25 uur
donderdag: v 16.20 uur a 19.10 uur v 20.00 uur a 23.00 uur
vrijdag : v 16.20 uur a 19.10 uur v 20.00 uur a 23.00 uur
zaterdag : v 17.10 uur a 20.00 uur v 20.00 uur a 23.00 uur
zondag : v 07.30 uur a 10.20 uur v 11.10 uur a 14.10 uur

     


