
Lloret de Mar, Girona,, espanya 

del Dimarts 27 al divendres 30 

de desembre del 2022



la Christmas cup

• QUÈ ÉS?
Amb la 5a edició de la GBK Christmas CUP torna l'oportunitat de participar
en un esdeveniment coincidint amb les Festes Nadalenques. Durant els dies
festius escolars, entre el Nadal i l'Any Nou, podrem practicar bàsquet, al
costat del mar i la platja, en una nova trobada internacional de joves
jugadors i acomiadarem el 2022 de la millor manera que sabem, és a dir
jugant al bàsquet i retrobant-nos amb amics d'altres països.

• ON I QUAN?
La cinquena edició de la Globasket Christmas Cup es
jugarà a Lloret de Mar (Girona, Espanya). Del dimarts 27
a partir de les 09:00h fins divendres 30 de desembre a les
14:00h del 2022.



pavellons

POMPEU FABRA EL MOLI

Tots dos pavellons es troben a Lloret de Mar, Girona, Espanya



arribades i sortides

La cinquena edició de la GBK Christmas Cup serà a Lloret de Mar, Girona, 
Espanya. I es pot organitzar de la següent forma:

Arribades dels grups

Entre dt. 27 i           
dc. 28 a les 09:00

Dies de joc

Des de dt. 27 fins                
dj. 30 a les 14:00

sortida dels grups

Des de dj. 30 a les 15:30 fins 
QUAN VOSALTRES VULGUEU



Allotjament*

* Informació 
subjecta a 

canvis

3* HOTEL SAMBA
És un hotel 3* a Lloret de Mar, 
Girona, Espanya i està molt 

proper als pavellons. En 
aquest hotel estarà ubicada 

la base d’operacions de GBK.



preus

4 DIES / 3 NITS
(Del dimarts 27/12 al divendres 30/12) 

• Jugadors i entrenadors: 225€

• Familiars i amics: 185€ (hab. doble)

*Per Nadal (25/12) o Nit 
de Cap d’any (31/12) 

consulta preus i 
condicions*

*DIA EXTRA VOL DIR UNA NIT MÉS, EN PENSIÓ COMPLETA*

*El preu inclou allotjament en pensió 
completa + aigua* 

DIA EXTRA:
+ 45€ HAB TRIPLE
+ 50€ HAB DOBLE



Que inclou

COMPETICIÓ
• 4/5 partits 
• Assegurança Mèdica Esportiva
• Àrbitres oficials 
• Fisioterapeuta, aigua i fruita 

a pista.

ALLOTJAMENT
• HOTEL 3* en pensió completa + aigua. 
• Hotel proper al pavelló.

*Transfers Aeroport – Hotel i tornar, sota 
demanda, 35€ per persona (Mínim 19 

persones)*



Video oficial 2021

https://www.youtube.com/watch?v=54ZdVPblmRo


Visita la nostra web 

www.Globasket.com

https://twitter.com/Globasket
https://www.facebook.com/globasket/
https://www.instagram.com/globasket/
https://www.youtube.com/channel/UCr85X4-loe3ynwde-NKK4xA
http://www.globasket.com/
https://www.flickr.com/photos/194113537@N05/
https://www.twitch.tv/globasket2

