V.O.C. Trainingskamp 12/13 t/m 15 januari 2017 in Valencia

Begin januari 2012 was dit een blik op De Ciudad de las Artes y las Ciencias
tijdens ons trainingskamp in Valencia. Strak blauwe lucht en een heerlijke
temperatuur. De garantie voor ditzelfde weer kunnen wij helaas niet afgeven,
maar dat het weer een fantastische trip wordt in deze prachtige stad staat van
te voren wel vast. Via Trainingskampen.nl zijn vliegtijden en hotel vastgelegd.
Voordat deze uitnodiging eruit is hebben reeds zo’n 30 sponsors aangegeven
graag met ons mee te gaan.
We hopen van harte dat u er ook (weer) bij bent of dat u zich door de mooie
verhalen over de voorgaande jaren laat overhalen om mee te gaan. Daarmee
levert u een bijdrage aan de bekostiging van het trainingskamp voor de V.O.C.
voetbalselectie, die ook dit jaar in de 1e klasse zal uitkomen.
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden:
1. Van donderdag 12 januari t/m zondag 15 januari 2017. U vliegt donderdag
07.00 uur vanaf Amsterdam naar Valencia en zondagavond 20.30 uur terug
vanaf Valencia naar Amsterdam. Kosten: EUR 850,-- excl. BTW (inclusief
transfer vlieghaven, vlucht, verblijf in 4 sterrenhotel + ontbijt, stadstour,
bezoek wedstrijden V.O.C. en een gezamenlijk diner);

2. Van vrijdag 13 januari t/m zondag 15 januari 2017. U vliegt vrijdagochtend
10.15 uur vanaf Amsterdam naar Valencia en zondagavond 20.30 uur terug
vanaf Valencia naar Amsterdam. Kosten: EUR 750,-- excl. BTW (inclusief
transfer vlieghaven, vlucht, verblijf in 4 sterrenhotel + ontbijt, stadstour,
bezoek wedstrijden V.O.C. en een gezamenlijk diner).
Afhankelijk van de speeltijd zullen wij de competitiewedstrijd Valencia –
Espanyol bijwonen.
Uitgebreidere informatie volgt later. Aanmelding voor deze trip is vanaf heden
mogelijk via sponsoring@v-o-c.nl. Prijzen van de vliegtickets lopen voor die
periode sterk op. Daarom boeken wij graag zo snel mogelijk en verzoeken u aan
te melden voor 15 september. Gaarne bij aanmelding vertrekdatum en
eventuele voorkeur voor 1 persoonskamer aangeven. (toeslag 35,- euro per
nacht)
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