
Trainingskamp Albufeira VIII – HBC Heemstede 

Albufeira is dé bekendste badplaats van de Algarve. Alle faciliteiten zijn aanwezig voor een 

geslaagd trainingskamp. Niet voor niets verblijven hier elke winterstop tientallen prof- en 

amateurclubs. Trainen op schitterende velden, voetvolley op het mooie zandstrand, genieten 

van de Portugese cultuur, gebruik maken van de fantastische faciliteiten van het hotel. 

Locatie direct aan het prachtige zand strand, zwembaden, tropische tuin en welness 

faciliteiten. Tevens biedt het ideale winterklimaat een uitstekende meerwaarde om een 

compleet trainingskamp te beleggen ter voorbereiding van de tweede competitiehelft van het 

seizoen.  

Details 

Periode 10 t/m 13 januari 2019

Verblijf 4 dagen – 3 nachten 

Uw reis is inclusief: 

Retourvlucht Faro (POR)  

3 overnachtingen in 4* Hotel Praia da Oura 

Op basis van all-inclusive en 2-persoonskamers  

Deskundige en professionele reis- en voetbalbegeleiding van Trainingskampen.nl 

Transfer luchthaven naar  4* Hotel Praia da Oura
Transfer op 10 januari 2019 van HBC naar vliegveld Rotterdam

Transfers 

Retourvlucht Rotterdam – Faro - Amsterdam 

Vluchttijden: RTM-FAO 07.10-09.05 uur HV 6093/ FAO-AMS 19.45-23.55 uur HV 5358
Inclusief 15 kg ruimbagage p.p. + 10 kg handbagage p.p. 

Transfer luchthaven Faro – Albufeira v.v. per touringcar inbegrepen (circa 25 minuten) 

Alle overige lokale voetbaltransfers (trainingen/wedstrijd) worden verzorgd 

Faciliteiten 

Ruime, luxe kamers met balkon en airco, TV, keuken incl. koelkast, douche en bad 

Eigen vleugel/verdieping voor de gehele groep  

Hotel Paraiso da Oura grenst aan een privé zand strand  

Gebruik van buitenzwembad + relax faciliteiten inbegrepen (o.a. sauna)  

Aparte ruimte voor massage en materiaal voor het team in het hotel 

Presentatieruimte (incl. presentatiemateriaal) voor besprekingen  

Gezellige buitenbar en a la carte restaurant in het hotel 



Maaltijden 

Buffetmaaltijden in hotel-restaurant: 3x ontbijtbuffet / 3x lunchbuffet / 3x dinerbuffet 

Maaltijden volgens openingstijden restaurant, afwijkende tijden in overleg 

All-inclusive: onbeperkt soft drinks, wijn, bier, koffie en thee van 10.00 tot 23.00 uur 

Maaltijden die buiten arrangement vallen tegen toeslag (afhankelijk van vliegtijden) 

Voetbalpakket 

Goede sportcomplexen met kunstgrasvelden op 10-15 min. rijden 

Inclusief drainage, verlichting en verplaatsbare doelen 

2x veldtraining op kunstgras à 90 minuten per training (tijden in overleg)

Transfer naar sportcomplex vanaf hotel v.v. inbegrepen 

Deelname Algarve cup (incl. arbitrage & transfer)

Strandtraining(incl. voetvolleysetjes, velden zelf uitzetten & opruimen)

3x wasservice voetbalkleding na elke veldtraining/wedstrijd (op vertrekdag geen wasservice)

Water bij iedere veldtraining/wedstrijd 

Dokter/ambulance 24 uur per dag beschikbaar, ziekenhuis in Albufeira  

Optioneel 

Activiteiten:Wijn- en tapasproeverij

Bezoek Nederlandse voetbalkroeg in stadscentrum Albufeira, inclusief voetbalquiz 

Maaltijden die buiten volpensionarrangement vallen (afhankelijk van vliegtijden) 

Toeslag 1-persoonskamer a € 35,- per persoon / per nacht 

TRAININGSKAMP 
ALBUFEIRA VIII 
o.b.v. all-inclusive – min. 20 personen 

€ 490,- p.p.




