
 

Tarm Idrætscenter arrangerer i samarbejde med ConnectSport en 

   F I T N E S S – R E J S E   T I L   MALLORCA 
Afrejse tirsdag d. 5. – 12. maj 2020 

 
Har du lyst til at tage med på en fitnessrejse til Mallorca med dine 
fitnessvenner? En uge med en masse forskellige typer fitness på 
hotellets holdplanen, ekstra hold og morgenløb med én af vores 
medrejsende instruktører? Vi arrangerer i samarbejde med EventCom 
en 8-dages fitnessrejse til Hotel Viva Blue og SPA, som er et lækkert 
hotel på kysten på Mallorca tæt ved en lang strand. 
Christina fra Tarm Idrætscenter er selvfølgelig med på turen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fantastiske Hotel Viva Blue har alt, hvad du kan forvente af et fitnesscenter. Du kan gratis 
benytte dette moderne udstyret center med maskiner, der opfylder kravene lige fra begynder til 
topatlet.  Yderligere har du adgang til hele spa-, fitness- og wellnesscenter med det ypperste inden 
for spabade, wellnesbehandlinger, fitness og kropsterapi.  

Fra hotellet kan man tage på udflugt til den meget smukke by Palma med dens spændende 
arkitektur, og hotellet ligger tæt på en lang skøn strand. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Alt dette får du for KUN 7.495,-: (over 18 år og ellers ledsaget af voksen) 

Er du medlem i Tarm Idrætscenter Fitness er medlemsprisen kr. 5.995,-  

• Fly fra enten Billund eller København til Palma t/r + Transfer t/r 

Vi har forhåndsreserveret fly fra København men tager Billund hvis de kan matche prisen 
når flyrejser her udbydes. 

• 7 overnatninger på det 4-stjernede Hotel Viva Blue 

• 23 kg. bagage, 10 kg. håndbagage 

• Morgenbuffet  

• 2 gange holdtræninger om dagen med egen instruktør. Holdene vil være en blanding af Høj 
Intens Interval Træning (HIIT) og træning med egen kropsvægt.   

• Løbeture 

• Cykelture 

• Fri benyttelse af svømmeområde 
 

• Entré til Spa & Wellness  
 

• Entré til Fitnesscenter og hold i hele perioden  

• Incl. ansvarsrisiko forsikring 

Tillæg: 
• Enkeltværelse i hele perioden 2.200.- 
• Tillæg for halvpension hele perioden 700.- 
• Tillæg for All Inclusive i hele perioden 1.600.- 
• Leje af racercykel (Full Carbon, Specialized, Scott eller Cannondale) ca. 200.- per dag. 
• Golf eller cykel på medbragt via fly. 

  
Tilmelding sendes til info@sports-rejser.dk 

med navn + mail på alle de personer, der rejser med. Herefter modtager man betalingsoplysninger 
mm. via mail fra EventCom, som også er den ansvarlige rejseudbyder.  
EventCom er er medlem rejsegarantiordningen nr. 2011 
 
Har du spørgsmål til rejsen kan du kontakte dit lokale center eller os på  
e-mail info@sports-rejser.dk 

 

 

 



 

Hotel: 

Læs mere om det lækre Viva Blue og Spa her: https://www.hotelsviva.com/en/viva-blue/ 

Aparthotel VIVA Blue & Spa **** er et paradis for triatleter og erfarne sportsfanatikere. VIVA Blue 
Spa er et lejlighedshotel med førsteklasses faciliteter og en fantastisk beliggenhed ved siden af 
S’Albufera naturpark, som er blevet erklæret for national interesse af UNESCO. Fra dette 
lejlighedshotel er der fantastiske cykelruter, hvor du kan nyde det smukke Mallorcanske landskab. 
Lejlighedshotellet tilbyder utrolige faciliteter, som endda tiltrækker store professionelle sportsfolk 
til at bo hos os. 
Hotellet har opvarmede svømmebassiner, en cykelstation og et professionelt fitnesscenter. Uanset 
hvilket niveau man er på, så vil det være muligt at få presset sig selv til det yderste....... Efter en 
omgang træning, vil der være rig mulighed for at koble af enten med massage, en tur i saunaen 
eller i en af jacuzzierne.  

 

 

 

 

 
 


