
del dilluns 26 al dijous 29 de juny del 2023

presenta

Categories: u11 a u18 noies i nois



El torneig

Una vegada finalitzades les competicions
locals i l'activitat escolar dels joves, a
Globasket us proposem un nou retrobament
amb grups de diferents països, perquè pugueu
finalitzar la temporada de la millor manera
possible.
Jugar a bàsquet i gaudir de les platges de la
Costa Brava, és l'opció perfecta per a
acomiadar la temporada 2022/23. És també la
millor opció per a compartir uns dies amb els
vostres familiars i amics.



On I quan

La segona edició del GBK Basket, Sun and Fun serà a Lloret de Mar, Girona, Espanya.
L’organització del torneig serà:

Arribada dels grups

Des del diumenge 25 fins dilluns 26 a 
les 14:00h.

Sortida dels grups

Des del dijous a partir de les 17:00h 
fins QUAN VULGUEU...

torneig

Des del dilluns 26 a les 10:00h fins el 
dijous 29 a les 14:00h.



paVellons

PAVELLÓ 
POMPEU FABRA PAVELLÓ EL MOLÍ



ALLOTJAMENT

Tots els participants s’allotjaran a Lloret de Mar en hotels de 3* o 4*, Hotel Samba i
Hotel Surf Mar, respectivament, depenent de la modalitat de registre:

**Tota informació subjecta a canvis

**



HOTEL 3*:

HOTEL 3*:

HOTEL 4*:

HAB. 
DOBLE

HAB. 
TRIPLE

DIA EXTRA:

Transfer aeroport/port – hotel – aeroport/port, NO inclòs. Servei sota demanda,
30€ (anar i tornar) per persona. Mínim grup de 19 persones

JUGADORS I 
ENTRENADORS

HOTEL 4*:
(primera línia de 

platja)

HOTEL 3*:

FAMILIARS I AMICS:

HOTEL 4*:
(primera línia de 

platja)

Preus per persona

305€
73€ 65€

75€90€
340€ 210€

240€



Que inclou

COMPETICIÓ:
• Participació al 3r GBK Basket, Sun and Fun.
• Assegurança Mèdica Esportiva.
• Àrbitres oficials.
• Informació i resultats on-line.
• Servei de fisioterapeutes a pista.
• Begudes als partits.

LOGÍSTICA:
• Transfer als pavellons, si és necessari.

ALLOTJAMENT:
• Pack 4 dies/3 nits en pensió complerta + aigua.

PROGRAMA D’ACTIVITATS:
• Accés exclusiu a Clínics i conferències.
• Activitats sorpresa…



Visita la nostra web

www.globasket.com

@globasket

@globasket

/globasket

Globasket Experience

Globasket Globasket


