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Wij maken uw trainingskamp betaalbaar



ARRANGEMENT A
**** Hotel aan de Boulevard

Accomodatie
U verblijft in een luxe viersterren hotel dat gelegen is aan de 
boulevard van Marbella, op 5 minuten loopafstand van Loungebar
Hestia. Het hotel is in 2016-2017 gerenoveerd. Zowel het 
bargedeelte als de kamers zijn opgeknapt. Het hotel beschikt 
over 263 hotelkamers, met allen een eigen badkamer en gratis 
WiFi.

Transfers
Uw arrangement is inclusief de transfers van en naar het 
vliegveld in Malaga. Daarnaast zijn ook de transfers inbegrepen 
van en naar de trainingsaccomodatie of wedstrijdaccomodatie in 
Marbella.

Trainingsaccomodaties
Alle trainingsaccommodaties zijn gelegen binnen een straal van 7
km vanaf het hotel. Alle complexen beschikken over 
kunstgrasvelden. Hestia Trainingskampen verzorgt water tijdens 
de trainingen en wedstrijden.

Faciliteiten
In het hotel heeft u de beschikking over de volgende faciliteiten;
 Gebruik uitgebeide Fitnesscentrum / sauna
 Gratis gebruik van de zwembaden 
 Beschikking over een massagekamer van 09:00u - 21:00u
 Beschikking over een presentatieruimte voor besprekingen

Verzorging
Geniet van een van de beste ontbijtbuffetten aan de Costa del 
Sol. In de avond zal er een dinerbuffet voor u klaar staan. De 
keuken van het hotel houdt graag rekening met speciale wensen.
Het lunchbuffet wordt verzorgd door Loungebar Hestia. 

Voetbalactiviteiten
Om onze prijzen zo transparant mogelijk te houden, worden de 
kosten voor de wensen op voetbalgebied los van het 
arrangement gefactureerd. Zo kunt u zelf het trainingskamp 
indelen en zit u niet vast aan een vast aantal trainingsuren en 
wedstrijden.

Basisarrangement
Wat zit er nu eigenlijk in uw  arrangement en welke extra kosten 
kunt u nog verwachten? De genoemde prijzen in het prijzen-
overzicht bevatten de transfers, verblijf op een 
tweepersoonskamer op basis van half- of volpension en water 
tijdens de trainingen en wedstrijden. Extra kosten zijn de kosten 
voor de trainingen en wedstrijden en eventuele extra activiteiten 
die u wenst te organiseren.



ARRANGEMENT B
*** Hotel met zwembad

Accomodatie
U verblijft in een driesterren hotel dat gelegen is 100 meter 
achter de boulevard van Marbella, op 3 minuten loopafstand van 
Loungebar Hestia. Het hotel beschikt over 70 hotelkamers, die 
grotendeels in 2017 een renovatie hebben ondergaan, met allen 
een eigen badkamer en gratis WiFi

Transfers
Inclusief uw arrangement zitten de transfers van en naar het 
vliegveld in Malaga. Daarnaast zijn ook de transfers inbegrepen 
van en naar de trainingsaccomodatie of wedstrijdaccomodatie in 
Marbella.

Trainingsaccomodaties
Alle trainingsaccommodaties zijn gelegen binnen een straal van 7
km vanaf het hotel. Alle complexen beschikken over 
kunstgrasvelden. Hestia Trainingskampen verzorgt water tijdens 
de trainingen en wedstrijden.

Faciliteiten
In het hotel heeft u de beschikking over de volgende faciliteiten;
 Gratis WiFi in alle kamers
 Gebruik van verzorgingskamer, incl. verzorgingsproducten
 Gratis gebruik van het buitenzwembad 
 Beschikking over een presentatieruimte voor besprekingen

Verzorging
Alle maaltijden worden verzorgd door Loungebar Hestia. Bij alle 
maaltijden wordt rekening gehouden met de Nederlandse 
eetgewoonten. Het kan voorkomen dat wij éénmalig gebruik 
maken van onze partners met betrekking tot de verzorging van 
het diner.

Voetbalactiviteiten
Om onze prijzen zo transparant mogelijk te houden, worden de 
kosten voor de wensen op voetbalgebied los van het 
arrangement gefactureerd. Zo kunt u zelf het trainingskamp 
indelen en zit u niet vast aan een vast aantal trainingsuren en 
wedstrijden.

Basisarrangement
Wat zit er nu eigenlijk in uw arrangement en welke extra kosten 
kunnen we nog verwachten? De genoemde prijzen in het 
prijzenoverzicht bevatten de transfers, verblijft op een 
tweepersoonskamer op basis van half- of volpension, een 
voetbalquiz en water tijdens de trainingen en wedstrijden. Extra 
kosten zijn de kosten voor de trainingen en wedstrijden en 
eventuele extra activiteiten die u wenst te organiseren.



ARRANGEMENT C
*** Hotel aan de boulevard met zwembad

Accomodatie
U verblijft iin een prima hotel gelegen aan de boulevard van 
Marbella, op 5 minuten loopafstand van Loungebar Hestia. Het 
hotel beschikt over ruim 60 hotelkamers/appartementen, met 
allen een eigen badkamer, kookstel, koelkast en gratis WiFi

Transfers
Inclusief uw arrangement zitten de transfers van en naar het 
vliegveld in Malaga. Daarnaast zijn ook de transfers inbegrepen 
van en naar de trainingsaccomodatie of wedstrijdaccomodatie in 
Marbella.

Trainingsaccomodaties
Alle trainingsaccommodaties zijn gelegen binnen een straal van 7
km vanaf het hotel. Alle complexen beschikken over 
kunstgrasvelden. Hestia Trainingskampen verzorgt water tijdens 
de trainingen en wedstrijden.

Faciliteiten
In het hotel heeft u de beschikking over de volgende faciliteiten;
 Gratis WiFi in alle kamers
 Gebruik van verzorgingskamer, incl. Verzorgingsproducten
 Gratis gebruik van het buitenzwembad
 Beschikking over een presentatieruimte voor besprekingen

Verzorging
Het ontbijt gebruikt u in het restaurant van het Hotel, waar in de 
ochtend een prima gevarieerd ontbijt wordt geserveerd. De 
eventuele lunch en het diner wordt verzorgd door Loungebar 
Hestia. Bij alle maaltijden wordt rekening gehouden met de 
Nederlandse eetgewoonten. Het kan tijdens uw verblijf eenmaal 
voorkomen dat wij gebruik maken van onze partners met 
betrekking tot de verzorging van het diner.

Voetbalactiviteiten
Om onze prijzen zo transparant mogelijk te houden, worden de 
kosten voor de wensen op voetbalgebied los van het 
arrangement gefactureerd. Zo kunt u zelf het trainingskamp 
indelen en zit u niet vast aan een vast aantal trainingsuren en 
wedstrijden.

Basisarrangement
Wat zit er nu eigenlijk in uw arrangement en welke extra kosten 
kunnen we nog verwachten? De genoemde prijzen in het 
prijzenoverzicht bevatten de transfers, verblijft op een 
tweepersoonskamer op basis van half- of volpension, een 
voetbalquiz en water tijdens de trainingen en wedstrijden. Extra 
kosten zijn de kosten voor de trainingen en wedstrijden en 
eventuele extra activiteiten die u wenst te organiseren.



LOPHARM BV 
Lopharm BV is al vele jaren 
een toonaangevende 
groothandel in producten voor 
sportverzorging, 
bedrijfshulpverlening (BHV), 
EHBO, voetverzorging en 
praktijkinrichting. Naast een 
ruim assortiment aan 
Nederlandse topmerken kunt u 
bij ons terecht voor 
massagebanken en 
verbandtrommels. Ook na 
aankoop verzorgt onze 
serviceafdeling het onderhoud 
van uw praktijkapparatuur. 
Ons bedrijfspand heeft een 
oppervlakte van 1250 vierkante
meter, hiervan bestaat 300 
vierkante meter uit Showroom. 
Deze biedt u een compleet 
overzicht van alle artikelen. 
Het magazijn heeft samen met 
onze eigen werkplaats een 
oppervlakte van 950 vierkante 
meter. Uiteraard zijn er 
voldoende parkeerplaatsen bij 
ons pand. Lopharm bestaat 
sind 1981 en telt nu 13 
medewerkers. Lopharm schenkt
veel aandacht aan de kwaliteit 
van haar producten en 
diensten. Deze inspanningen 
werden beloond met een 
goedkeuring door de TÜV, de 
strenge Duitse 
keuringsinstantie. Tevens zijn 
wij sinds 1-6-2004 ook 
ISOgecertificeerd. Voor meer 
informatie over deze 
certificeringen kijk onder de 
knop TÜV en ISO 
gecertificeerd. 

LOPHARM BV 
Onze partner in Sportverzorgingartikelen 

Na een succesvolle samenwerking afgelopen seizoen werken we 
ook het komende seizoen samen met het gerenomeerde bedrijf 
Lopharm BV. Onder aanvoering van oud betaald voetballer Ernst 
Sollner is het bedrijf al jaren een toonaangevende groothandel in 
sportverzorgingsartikelen. 

Met meer gemak op trainingskamp 

Tijdens uw trainingskamp verzorgen wij uw complete 
sportmedische afdeling. Naast geen gesjouw meer met al uw 
sportverzorgingsproducten, bespaart u ook behoorlijk in de 
reis/transportkosten. In uw accommodatie staan hydraulisch in 
hoogte verstelbare massagebanken klaar en voor het 
masseren/verzorgen op lokatie heeft u de beschikking over een 
portable koffer-massagebank. Ook de bijbehorende accessoires 
zoals rollen/kussen etc zijn aanwezig. Tevens staan er een aantal 
sportverzorgingskoffers klaar. Deze zijn gevuld met alle artikelen 
die nodig zijn, om uw verblijf op sportmedisch gebied ook een 
succes te maken. Er is genoeg voorraad wat Tape/ Bandage/ 
Massageolie etc betreft. Dit alles van Top kwaliteit. Daarnaast zijn
er ook oa mogelijkheden om te werken met een Comprycool of 
Recovery Massagematten. Dit alles in overleg natuurlijk. U kunt 
natuurlijk ook altijd uw eigen Sportverzorgingskoffer meenemen 
en die indien nodig aanvullen met de artikelen die bij ons op 
voorraad liggen. Wij verzorgen dit samen met Lopharm BV uit 
Emmen. 

Voor meer info kijk op www.lopharm.nl. Mocht u speciale wensen 
hebben, mailt u dit dan van te voren naar info@lopharm.nl. 
Wanneer u boekt via Hestia Trainingskampen zal er vanuit 
Lopharm BV voorafgaand aan uw komst contact worden 
opgenomen worden met u om uw wensen te bespreken. 



vv UNIO
"Wij hebben werkelijk van a tot
z genoten. De ontvangst door 
Esther, prima hotelletje met 
goede bedden, de super relaxte
sfeer bij jullie. Perfecte 
verzorging van zowel de 
drankjes als de inwendige 
mens door Hestia verzorgd. 
Kortom: volledig aan onze 
wens voldaan en wij waren 
natuurlijk ook blij dat de 
mannen zich perfect en sociaal 
prima hebben gedragen. Lol 
gehad vanaf vrijdagmorgen 6 
uur tot zondagavond 21 uur, 
mooie afsluiting van perfect 
kampioenschap, historie 
geschreven denken wij als 
leiding en uiteraard mede door
jullie inbreng. Jullie zijn een 
echte aanrader."

FVC LEEUWARDEN
"Esther en Jos, Zwaan en al 
het andere fantastische 
personeel namens 
sponsoren,bestuur spelers en 
begeleiding bedankt voor het 
fantastische trainingskamp 
wat wij hebben gehad. Het 
was net als vorig jaar weer 
zeer goed voor elkaar. Wij 
waren rond half vijf weer in 
Leeuwarden en hebben veel 
energie gekregen om de 
competitie weer te hervatten 
en hopen dat we dankzij jullie 
trainingskamp veel punten 
gaan halen."

P  r      i  js  ov  e  r      z  i  cht

A  r  r  a  n      g  eme  n  t     A

JAN – FEB 2018 Halfpension Volpension 

3 daags arrangement  € 163,00 € 183,00

4 daags arrangement € 228,00 € 258,00

5 daags arrangement € 293,00 € 329,00

6 daags arrangement € 358,00 € 408,00

A  r  r  a  n      g  eme  n  t     B

JAN – FEBR 2018 Halfpension Volpension

3 daags arrangement  € 138,00 € 156,00

4 daags arrangement € 189,00 € 219,00

5 daags arrangement € 239,00 € 279,00

6 daags arrangement € 295,00 € 345,00

Arrangement C

JAN – FEBR 2018 Halfpension Volpension

3 daags arrangement  € 144,00 € 164,00

4 daags arrangement € 199,00 € 229,00

5 daags arrangement € 255,00 € 295,00

6 daags arrangement € 310,00 € 360,00

A  ddi  t      i  on      e  l      e     k  o      s  t  en     g  e  l      d  en  d     v  o  o      r     alle     arr  a      n  geme  n  t  en
Vliegreis   € 175,00 per persoon (indicatieprijs)
All-inn arrangement € 19,50 per persoon per dag
Toeslag éénpersoonskamer € 25,85 per kamer per nacht (arrA)
 € 20,35 per kamer per nacht (arrB/ArrC)
Trainingsvelden € 51,76 per uur (vóór 19:00u)
Oefenwedstrijd(en) € 120,00 per wedstrijd, incl arbiter
Wasservice Tegen de geldende tarieven
Extra lunch vertrekdag € 9,95 per persoon

De bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen en fouten. Aan prijzen kunnen geen

rechten ontleend worden. Op alle reserveringen zijn de
Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.



ACTIVITEITEN
Wij bieden enkele opties om naast de voetbalactiviteiten nog andere
dingen te ondernemen tijdens uw verblijf. Onderstaand enkele 
opties, graag denken wij met u mee om uw verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken.

Bezoek wedstrijd Primera Division Malaga CF
Prijs: op aanvraag (kaartprijs afhankelijk van tegenstander)
De verrassing in de Primera Division van de afgelopen jaren komt uit Malaga. In 
Estadio La Rosaleda werkt de ploeg hun thuiswedstrijden af. Wellicht is een 
wedstrijdbezoek te combineren tijdens uw verblijf aan de Costa del Sol. Wij zorgen 
voor de kaarten en de transfer naar het stadion tegen kostprijs.

Bezoek oefenwedsrijd BVO in Marbella
Prijs: Vervoerskosten naar het complex
Vele Nederlandse en buitenlandse betaald voetbalorganisaties verblijven in de 
winterstop in Marbella. Naast de vele openbare trainingen op het fantastische 
Marbella Football Center (13km vanaf Marbella centrum) werken de clubs veel 
oefenwedstrijden af. Wij zullen u tijdig informeren welke wedstrijden er gespeeld 
worden.

Footgolf 
Prijs: € 19,50 per persoon, incl vervoer naar het Footgolfcomplex 

 Een rage die ook Marbella bereikt heeft. Op een prachtog gelegen golfbaan in de  
 bergen  rond Marbella speelt u negen holes! Twee uur gegarandeerd plezier, passie  
 en  strijd! Vele teams gingen u de laatste twee jaren voor. 

Padelclinic
Prijs: € 19,50 per persoon, incl vervoer naar padelclub
Even geen voetbal? Dan is de padelclinic een echte aanrader. Afgelopen seizoen 
maakten vele voetbal en hockeyverenigingen kennis met deze Latijns Amerikaanse 
sport. Padel is een kruising van tennis en squash. Tijdens de 2 uur durende clinic zal 
er een demo zijn van 20 minuten en de overige tijd zullen alle deelnemers in hoog 
tempo kennismaken met deze sport. Op de banen van Villa Padierna wordt de clinic 
afgewerkt.

Golfclinic
Prijs: € 32,50 per persoon, incl vervoer naar de Golfclub
Onder leiding van Golf Professional Rickart Strongert zult u de fijne kneepjes van het 
Golfen onder de knie krijgen. In een twee uur durende golfclinic komt zowel de afslag 
als het putten op het programma. 

Bezoek aan Gibraltar
Prijs: € 12,50-17,50 per persoon
De Engelse kolonie, gelegen op 75km van Marbella is zeker een bezoekje waard. De 
Apenrots, het uitzicht op Marokko, de ¨Bar Street¨, maar zeker ook het TAX-Free 
shoppen bieden uitstekende ingredienten voor een leuk dagje uit met uw groep.

Fietstour Marbella
Prijs: € 15,00 per persoon
Marbella verkennen per fiets? U start vlakbij uw hotel met de tour, die u langs de 
mooie boulevard van Marbella naar het luxueze Puerto Banus brengt. Geniet hier van
de miljoenen jachten en mooie auto´s. Na Banus zullen enkele hotspots worden 
aangedaan. De tour is olv een gids.



VV DE WEIDE
"Namens de gehele groep van 
VV De Weide wil ik jullie 
nogmaals hartelijk bedanken 
voor de uitstekende 
organisatie, het prima hotel, 
de gezellige sfeer, het 
smakelijke ontbijt, het 
voortreffelijke diner, de mooie 
trainingsvelden, en last but not
least het fraaie weer. Iedereen 
heeft genoten van het verblijf 
in het mooie Marbella en 
speciaal in jullie gezellige 
loungebar."

VV RAPTIM
"We hebben een heerlijke 
trainingsweek gehad aan de 
Costa del Sol, met vele 
trainingen en een wedstrijd 
tegen Union Estepona B in het 
stadion in Estepona. Een super
belevenis. De ondersteuning 
van Hestia Trainingskampen 
bij de organisatie van het 
trainingskamp hebben zeer op 
prijs gesteld. Alles werd er 
gedaan om het trainings- kamp
tot een succes te maken en dit 
is zeker gelukt!"

HC AMVJ
"Het contact met de 
organisatie van Hestia op 
locatie was perfect. Jullie 
ondersteunden altijd waar 
mogelijk en alles werd 
duidelijk gecommuniceerd. De 
afstand tussen hotel en de bar 
was daarbij perfect. Iedereen 
was zeer aardig en zorgzaam 
en daarbij was het eten 
voortreffelijk!"

Waarom Hestia als uw agent voor uw reis?

 Eerlijke en transparante offerte, u weet waarvoor u 
betaald en u betaald alleen voor datgene waar u 
gebruik van maakt.

 Goedkoper dan andere aanbieders aan de Costa del Sol,
onder meer doordat wij geen kosten in rekening 
brengen voor de service/faciliteiten (in sommige 
gevallen kan dit 20% schelen met andere aanbieders).

 Uitstekende service Nederlandse begeleiding (24 uur 
per dag) tijdens uw verblijf.

 Geniet in een informele, ontspannen sfeer van uw 
trainingskamp, zowel in de bar als daarbuiten. U zit niet 
vast aan 1 locatie en ontdek de verschillende 
mogelijkheden van het boeiende centrum van Marbella. 
U zit midden in het centrum van de stad en in een mum 
van tijd bent u bij de vele bezienswaardigheden die 
Marbella en omgeving u biedt.

 Hestia heeft de contacten voor al uw wensen en 
behoeften. Wij zijn woonachtig in Marbella. Hierdoor 
hebben wij een goed netwerk weten op te bouwen, 
daarnaast hebben wij rechtstreeks contact met onze 
contactpersonen en niet alleen via e-mail of telefoon. 
We weten met welke personen wij zaken doen.

 Hestia is een gezellige bar, nabij het hotel gelegen. U 
krijgt hier nog de service die u in Nederland gewend 
bent, veel (internationaal) voetbal op de TV, goede 
muziek en Nederlandse snacks. Kortom een sfeer 
waaraan menig hotel bar niet kan tippen. Wij houden 
met onze buffetten rekening met de Nederlandse 
eetgewoonten.

 Al uw contactpersonen ter plaatse spreken de 
Nederlandse taal. Voor u in Spanje dus geen taalbarrière
en zodoende kunnen wij direct en goed inspelen op uw 
behoeften en vragen.

Wij wensen uw vereniging een sportief en succesvol seizoen toe
en danken u voor de aandacht die u heeft besteed aan onze 
informatie folder. Wij hopen u wellicht in de toekomst van 
dienst te mogen zijn.

Met sportieve groet,
HESTIA TRAININGSKAMPEN

Jos Langeland


