


Globasket 2023

És hora de reunir-se de nou i unir-se a la família Globasket!!

Un dels millors tornejos
internacionals de
bàsquet U11 a U18,
obert a noies i nois
(6ª edició).

Complementari a la 
competició, una amplia 
varietat de Serveis de 
Valor Afegit: Fundació 
Gasol, Universitat EUSES, 
seminaris d’Universitats 
dels EEUU, ...

Oportunitats d'accions 
culturals, d'oci i turisme 
a la zona i vinculades 
al bàsquet.

DATES 2 opcions, escull la millor opció pel teu equip segons les vacances escolars

Opció 1: Diumenge 2 al dijous 6 d’abril. Opció 2: Dilluns 10 al divendres 14 d’abril.

U18/U17               U16/U15               U14/U13               U12/U11CATEGORIES
Nascuts als 2005 i 2006        Nascuts als 2007 i 2008       Nascuts als 2009 i 2010       Nascuts als 2011 i 2012

OBERT A

NOIES I NOIS

GLOBAL

Clubs de bàsquet, escoles, seleccions de tot el món



localitzacio:
Tot el Globasket 2023 tindrà lloc a diferents localitats de la Costa Brava.
La seu principal, on s’allotjaran els participants, serà Lloret de Mar
(Girona, Espanya), gràcies al seu fàcil accés a peu a les instal·lacions
esportives.
A més comptarem amb altres instal·lacions esportives a Tossa de Mar, Sils i
Vilobí d’Onyar.

Lloret de Mar (Costa Brava, Espanya) és el lloc perfecte
per acollir el Globasket 2023:

- A 1 hora de Barcelona, (aeroport/tren)
- A 30 minuts de Girona, (aeroport/tren)
- Al centre de les diferents platges de la Costa Brava
- Excel·lent xarxa de comunicacions
- Clima Mediterrani

Lloret de Mar ofereix les millors condicions als participants i una
àmplia oferta d’activitats culturals i d’oci per tothom.



Informacio 2022:



Globasket no és només un organitzador d'esdeveniments 
esportius. Anem més enllà i afegim, en paral·lel a la competició, 

un programa formatiu per a tots els que participen en 
l'experiència GBK.

El nostre objectiu és que els nens aprenguin tot el que 
complementa el món del bàsquet com la nutrició, la formació 

acadèmica, els seus hàbits saludables i molt més.

El programa formatiu compta amb la col·laboració de la 
FUNDACIÓ GASOL, la UNIVERSITAT EUSES de Girona i seminaris 

d'universitats estatunidenques, entre altres empreses.

Programa formacio:



allotjament:*

*Tots aquests hotels estan a Lloret de 
Mar i estan subjectes a canvis.

Hotel 3*: hotel samba Hotel 4*: hotel surf mar Hotel 4*: don juan resort



preus:**

**PREU PER PERSONA

290€
PACK 1

320€
PACK 2

340€
PACK 3

360€
PACK 4

HOTEL 3*:
En 2 hab. triples connectades

Per a 5 o 6 persones

HOTEL 3*:
En hab. Dobles o 

triples

HOTEL 4*:
En hab. triples

HOTEL 4*:
En hab. dobles

PREGUNTA'NS PELS PACKS
PER A AMICS I FAMILIARS



Que inclou:
COMPETICIÓ:
• Mínim de 4 partits.
• App Globasket amb tota la informació del torneig i 

estadístiques en viu.
• Tota la logística dels partits fora de Lloret de Mar.
• Assegurança Mèdica Esportiva.
• Fonts d’aigua d’ús il·limitat als hotels. 

ALLOTJAMENT:
• 5 dies/4 nits al pack d’hotel seleccionat.
• Regim de pensió completa + aigua.

ALTRES SERVEIS:
• Accés exclusiu a qualsevol dels Serveis de Valor 

Afegit de Globasket.
• Samarreta exclusiva GLOBASKET 2023.

Shuttle sota demanda des de l'aeroport de Barcelona a Lloret 
de Mar i tornar, 35€ per persona. (Mínim 19 persones)



Altres activitats:

Assistir a un partit d’Eurolliga
o de la Lliga Endesa:

Visitar  Barcelona, 
Girona o Figueres:
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