Træningsophold

Faciliteter inde:

Faciliteter ude:

Arena med 1900 tribune siddepladser,
Kan deles i 2 haller, med opstregning til:

Arena Park med:

■
■
■
■
■
■
■

2 håndboldbaner
2 fodboldbaner
2 five a side håndboldbaner
12 badmintonbaner
1 volleyballbane
1 tennisbane
4 omklædningsrum

Spil:
Bordtennis, hockey, bob, bordfodbold og
diverse brætspil.
Café og restaurant-område.
Lokaler godkendt til fælles soverum.

TRX ophængs- og træningsområde med blødt
underlag.
Beachvolley, strandhåndbold, strandfodbold,
street-basket, MTB teknik-track, forhindringsbaneelementer, amfi-skråning og shelters med bålsted.
Fodboldgolf (under etablering).
Moderne Hytter med bad/toilet, køl og the-køkken,
6 sengepladser (4 køjer/1 dobb. sovesofa).
I området:
5 fodboldbaner, opvarmet kunstgræsbane og
fodboldstadion.
Grusbane, skytteklub og tennisklub
”Krabbes Grønne Ring” - 11 km afmærket løbesti
Svømmehal, afstand 2 km

Hasselvej 15
8620 Kjellerup
kj@arenamidt.dk
20 40 87 73

Træningsophold
Træn, spis og sov ét sted
Kombination mellem et moderne indendørs sportscenter som Arena Midt, en spændende aktivitetspark og udendørs et sportscenter,
giver de bedste betingelser for, at lave et spændende og alsidigt
træningsophold.
Sund mad og forplejning efter eget valg og moderne hytter at bo
i, sikrer dig og dit hold den bedste oplevelse.
Du kan modulere og sammensætte jeres ophold helt efter eget ønske. Vi hjælper selvfølgelig gerne med at forme jeres program og
lave aftaler med f.eks. lokale trænings-modstandere og klubber.

Eksempel 3 dages ophold:
Dag 2

Dag 1
Ankomst og middagsmad
14:00 - 15:00 		Check-in i hytter
15:00 - 15:30 		Velkomst
15:30 - 18:00		Aktiviteter
18:00 - 19:00		Aftensmad
19:00 - 21:00		Træning i hallen
21:00 - 00:00		Aftenhygge

08:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00-

Forplejning fra
kr. 100,- (halvdag)

Forplejning fra
kr. 175,- (heldag)

Overnatning
kr. 150,-

Overnatning
kr. 150,-

Halleje (i dette eksempel 7 timer á kr. 625,-) =

Dag 3

Morgenmad
Omklædning
Træning i hallen
Omklædning
Middagsmad
Aktiviteter
Aftensmad
Aftenhygge

07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00

Morgenmad
Aktiviteter
Check-ud
Omklædning
Træning i hallen
Middagsmad
Aktiviteter

Forplejning fra
kr. 100,- (halvdag)

Ophold i alt pr. deltager		
			
kr. 675,-

				

kr. 4375,-

Der er mange måder at sammensætte jeres ophold på, hvilket også vil være afspejlet i prisen.
Kontakt os endelig og hør mere.

Hasselvej 15
8620 Kjellerup
kj@arenamidt.dk
20 40 87 73

