Medlemstilbud: Feriebolig udlejes ved Malaga,
Få kvalitetstræningslejr/familieferie i Malaga for få penge

www.visitmalaga.dk

Besøg vores hjemmeside og se ledige uger:
Vi udbygger samarbejdet og tilbyder nu medlemmer af Dansk Triatlon Forbund en rigtig god
mulighed for kvalitetstræningslejre/familieferie det meste af året.
Priser for medlemmer af DTriF:
December 2016, november, december 2017 for en uge er
kr. 3.500 + 750 kr.
Marts og april 2017 for en uge er
kr. 4.200 + 750 kr.
Maj, juni og oktober 2017 for en uge er
kr. 4.700 + 750 kr.
(obligatorisk slutrengøring og vask). Lejeprisen inkluderer sengelinned, 2 håndklæder pr. person,
viskestykker, slutrengøring, stor TV-pakke, WIFI Internet, samt normalt elforbrug, vand, aircondition
og gas til grillen. Normalt flybilletter tur/retur under 1000 kr. og leveomkostningerne er meget lave.

Så en rejse kan laves for under 1500 kr. pr person
Terræn og klimaet er perfekt til at træne i området. Kun 3,5 timer med fly fra
Aalborg/Billund/Hamburg/KBH lufthavn og 15 min. med bil/ 25 min. med tog til huset.
Citat fra Aarhus 1900 tri sidste år: Boligen var fin - og overraskende rummelig, selv til 8 personer – vi
delte ferieboligen således at coach/træneren sov i stuen, og de unge havde 1. sal for sig selv.
Området indbyder til træning og vores atleter fik trænet yderst seriøst. Vi fik lavet en rigtig god
aftale med et sportsresort i Torremolinos, som byder på et 50 m svømmestadion samt et lækkert
løbestadion. Aftalen indebærer at klubber som er tæt relateret til DTriF/Århus 1900 tri – kun skal
betale 2,5 euro (normal 7 euro) i entre. Oplys dette i billetlugen. Cykler kan opbevares i et rum bag
receptionen, medbring egen kæde lås. Centret ligger i en afstand på ca. 15 min. /10 km fra
ferieboligen. Se hjemmesiden: http://swim.torremolinos.es/en/
Der er en god privat aflåst dobbeltgarage under huset, hvor man kan opbevare cykler og
vedligeholde dem. Der er lidt cykelværktøj, fodpumpe og cykelholder til det. To gode racercykler (str
55 og 60) er i huset og lejes ud for kun 600 kr. for en uge.
Nyopført eksklusiv feriebolig/hus, i området Reserva del Higueron, som ligger mellem Fuengirola og
Benalmadena med 900 meter til en af de bedste strande sydvest for Malaga.
Ferieboligen består af stue i niveau med både forhaven og baghaven, åbent køkken, 3 soveværelser
med skabe/walk in garderobe, 2 badeværelser med toilet, bruser og i et af dem spabad. Derudover
et gæstetoilet. Ferieboligen udlejes til max.8 personer plus evt. baby. Barneseng og høj stol er i
boligen. Gode hårde hvidevarer med køleskab, fryser, ovn/microovn, opvaskemaskine,
vaskemaskine og tørretumbler. Egen privat tropisk have med udsigt til hav og bjerge. Fra havelågen
er der 20 meter til en mindre private swimmingpool. Haven støder op til en større naturskøn park,
også med hav-og bjergudsigt. Gratis ”turisttog” fra boligen til stranden og supermarked.
200 m fra boligen findes sportsresortet: http://sportclub.reservadelhigueron.com/en/ med indendørs
25 m bassin og udendørs swimmingpools, styrketræning (TechnoGym-maskiner), tennis, paddle
tennis, spa, spinning, aquagym, functional træning, TRX, yoga, power tone, pilates, massage osv.
Der er også restaurant og cafe. Der findes tillige 40 golfbaner i området.
Kontakt Rasmus for at booke ferieboligen: rasmus@ingenioerhuse.dk eller Tlf. 30 74 85 96

