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OLIVA NOVA 
SPANIEN

22-29 OKTOBER 2018 

Pris 12.995:-

RESE- OCH TRÄNINGSPAKET INKLUDERAR 
- Flyg tur & retur Kastrup - Alicante inkl. skatter samt 

bagage 
- Transport och transfer mellan flygplats och hotell 
- Sju nätters boende i Classic dubbelrum på fyrstjärniga  

Oliva Nova inkl. frukost och middag inkl. vatten, juice & 
kaffe.  

- Enkelrumstillägg 2 300 kr

- Träning enligt separat program med Cecilia & Mia. 
- Fri Wi-Fi 
- 1 flaska vatten per dag/träning 
- Fria access till High Performance Gym 
- 1 access till hotellets Spa. 
- www.olivanova.com

För bokning och förfrågningar  
0708 584 055 alt. info@futuretravel.se

Följ med Mia & Cecilia till solen 

Olivia Nova och dess underbara miljö är den perfekta platsen för 
att uppleva god mat och dryck samtidigt som man får träna med 
ett härligt gäng under ledning av Mia och Cecilia.  

Denna veckan erbjuder Mia och Cecilia dig en mängd olika typer 
av gruppträning. Varje dag kommer det att finnas möjlighet att 
delta på morgon, lunch och eftermiddagspass. Det kan vara allt 
från powerwalks, löpning, dans, högintensiv styrkepass till mer 
lugna pass som Yoga. Du kommer att få träna både styrketräning, 
rörlighet och kondition. 

Utöver detta kan du också få vandra i bergen, eller ta en tur med 
mountain bike. Vid intresse finns även möjlighet att spela golf. 

Sista anmälningsdag 30/6

Hotell Oliva Nova 

Oliva Nova erbjuder smakfullt inredda dubbelrum och 
familjesviter med havsutsikt eller utsikt över trädgården och 
poolen. Resorten är belägen ett stenkast från den kilometerlånga 
sandstranden och om havet är för kallt finns en utomhuspool och 
en uppvärmd inomhuspool.  

Här finns även två restauranger; en buffé och en á la carte  
restaurang och endast 500 meter bort   finner du golfbanan, ett 
mindre köpcentrum, trevliga barer och flertalet restauranger.  
Resorten ligger mitt emellan Valencia och Alicante. 

Välkomna till ett komplett träningscenter med stranden och solen 
i centrum. 

Mia Jonsson
mia-jonsson@hotmail.com

Cecilia Bergander
cecilia@formaframtid.se

 Priset kan ändras pga justerad valutakurs
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