
Träningsläger 2017 landsväg och MTB 
 
 
Då det blev för få intresseanmälningar för att genomföra ett träningsläger i Grekland så gör vi ett nytt (och 
sista) försök att få till ett gemensamt träningsläger med UCK 2017. Nytt denna gång är att vi även kan 
erbjuda MTB cykling. 
 
Förslag på cykelresa med UCK v.14 2017 dvs. 1/4-8/4: 
 
Vi hyr en egen resort med plats för max 28 ev. 30 pers. Villan La Finca ligger i hjärtat av cykelområdet  
i Costa Blanca där många proffsteam lägger sina vinterläger. Man flyger till Alicante och sen blir det 1 
timmes transfer. På www.rentyourownresort.com kan man läsa om La Finca. 
Vi var på samma ställe förra året och det var mycket bra cykling, trevligt boende och bra mat.  
 
Det blir ett unikt personligt "hemtrevligt" boende och något helt annat än att bo på hotell.  
Vi får en egen kock som heter Nancy som lagar frukost och middag. 
Här finns även tillgång till kylskåp som vi kan fylla med "afterbike" tillbehör som vi handlar i affären. 
Vi har även tillgång till köket om man vill göra sig en macka eller koka en kopp. 
 
På plats finns vår arrangör som heter Ingemar Wikman som bott i området i 4 år. 
Ingemar är med oss hela veckan och är vår "allt i allo" och är även en av guiderna, vi planerar 
att köra med 2 landsvägsgrupper och en MTB grupp. Här finns både platt körning och berg. 
 
Priset hamnar på ca. 6,000 kr exkl. flyg (flyget ligger på ca. 2,500 kr). Då ingår transfer, boende, halvpension 
och guidad cykling. 
 
Flygresan löser vi själva såsom tidigare år. Ryanair och Norwegian har direktflyg hit. 
 
Hyr cyklar går att boka (både lvg och MTB), pris ca: 1200:-. Se www.traininspain.net och sen går man in på 
cafeciclista och där hittar man Focus Cayo 6, finns även bild på hojen. Här finns även annan info om området 
bilder videor mm. 
 
Då det är lite bråttom att boka upp boendet så behöver jag besked om vilka som är intresserade att 
delta på lägret senast 2016-10-10. Mejla intresseanmälan till: stig.plate@byfjordenfinans.se 

 
 

 


