Træningslejr
i et helt nyt og gennemrenoveret sportscenter

Velkommen til Sportium - et aktivt sportscenter og mødested,
der bevæger og forbinder mennesker – helt naturligt.
Vi prioriterer høj kvalitet i alt, hvad vi laver, og I skal bare koncentrere jer om sporten, så klarer vi alt det andet med vores
nærværende, begejstrede og originale team i front. I kan forvente, at kundeservice og tryghed er af topkvalitet,
og vi vil sørge for, at tilpasse os det I har brug for, så I får de bedste rammer for den fedeste træningslejr.

Det vigtigste for os er, at man får det optimale ud af,
at være på træningslejr i Sportium.

Facts

Sportium har de ideelle faciliteter til jeres træningslejr.

SPORTEL- OVERNATNING

22 nyindrettede værelser (fra 2-14 personer) – i alt 114 senge. Alle værelser er indrettet med fokus på komfort, hygge og
velvære. Sportellet ligger lige op ad fodboldbanerne - 50 meter fra sportscentret, som indeholder alle former for moderne
faciliteter – som fx: Svømmehal, Wellness & Spa, Fitness, Pannabane, Bordtennis, Bowling og meget mere.
Hotellet har en super god beliggenhed med kort afstand til Varde Banegård og Varde Centrum.

Svømmehallen
•
•
•
•
•
•

25 meters konkurrencebassin,
6 baner,
1- og 3 meter vippe,
1 rutsjebane,
Banetorv efter eget ønske,
Bølgebassin.

MÅLTIDER

Wellness

• 3 saunaer,
infrarød – bio – almindelig
• Udendørs bassin,
• Udendørs spa.

Fuld forplejning - morgenmad, frokost og aftensmad saftevand inkluderet i pakken – nærende og sunde hovedmåltider,
så alle energidepoter bliver fyldt op igen. Særskilt reserveret bord ved alle måltider.

✓
✓
✓
✓

Priser

3 måltider dagligt (morgenmad, frokost, middag)
Første måltid på ankomstdagen er aftensmad, sidste måltid på afrejsedagen er frokost.
Alle spillerne Indkvarteres på Sportellet i gruppeværelser, der er alle er opredt og udstyret med en håndklædepakke.
Lederne indkvarteres på Sportellet i et separat værelse, naturligvis opredt og inklusiv håndklædepakke.

Obs. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogle former for spiritus på hotellet.

Overnatning
(gruppeværelser)
og 3 måltider

Pris pr. overnatning

450,- pr. person (min 10 personer)

Aktiviteter:
Bowling inkl. sko pr. person
Svømning i off. åbningstider pr. person
Leje af lokaler:
Pr. hal (hal 1 el 2) – afvikling af træning og kampe
Opvisningshallen ( enten 2 baner eller 1 bane på tværs med tribuner)
Træningssal
Leje af svømmehal
Leje af Wellness
Leje af svømmehal og wellness
Fitness:
Det vil være muligt at benytte vores topmoderne fitnesscenter under hele træningslejren
uden beregning.
• 250 m2 indrettet fitness lokale
• Spinningslokale med 20 cykler
• Holdsal på 98 m2.
Mulighed for aktiviteter i området – klik for mere info:

50 kr. pr. time
35 kr.
620 kr. pr. time
1.240 kr. pr. time
230 kr. pr. time
1.250 kr. pr. time
1.500 kr. pr. time
1.750 kr. pr. time

Oversigt
over Sportium

Sportium
Lertpøtvej 55
6800 Varde

Kontakt

Vi glæder os til, at byde jer velkommen til Sportium, hvor I kan nyde jeres ophold og overlade alt
det praktiske til os.
Sportium tilbyder JER en svømmelejr i topklasse. Lad os om alle praktiske gøremål, og brug i stedet
tiden på træning og socialt samvær. Med andre ord, så får I her de perfekte betingelser for en for
fantastisk svømme-træningslejr i nye og toptunede omgivelser.
Derudover sørger vi for lækker, nærende og mættende måltider, som gør enhver sportsudøver glad.
Så dribl bolden over til os, så kan vi sammen finde en løsning som passer JER.
Mange sportslige hilsner fra
Sportium – Varde

KONTAKT

Alexander Christensen, telefon 7614 9134
Line Fischer, telefon 7614 9142
Pernille Svender, telefon 7614 9133
Mail: kontakt@sportium.dk

