
Att tänka och leva med fotboll på heltid under en vecka i perfekta 
förhållanden - är en god investering för klubben.  

Cypern har det mildaste vinterklimatet i hela medelhavs-området, 
och här bor du på ett etablerat resmål, med ett fridfullt folkliv 
under vinterhalvåret.  

Här tränar ni på fullstora bra naturgräs-planer som bara 
disponeras av våra egna lag. 

Vi har alltid egen personal med erfarenhet och lokalkunskap på 
plats som ser till att det praktiska kring lägerveckan fungerar 
friktionsfritt. 
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  Bäst på träningsläger

Vi har arrangerat 
träningsläger 
i 15 år! 

TRÄNINGSLÄGER 

MED VICIT: 

Det här är på många sätt årets viktigaste vecka 
- där samspel, lagmoral och teknik ska finslipas 
inför säsongen.  

Agia Napa erbjuder en semester-betonad miljö, 
med Europas bästa och mildaste vinterklimat, 
och några av Medelhavets allra bästa stränder.  

Här finns möjligheter till teambuilding-aktiviteter 
vid sidan om själva fotbollsträningen. 

Med vår erfarenhet, lokalkunskap och unika 
kontaktnät på Cypern, har vi möjligheter att 
arrangera bra träningsmatcher - både mot lokala 
lag, och andra lag på läger.  

Speciellt uppskattat har det blivit bland 
ungdomslagen att spela mot lokala cypriotiska 
klubbar - som håller mycket hög klass. 

Vår personal på plats ser till att allt det praktiska 
fungerar, och ge er möjligheten att koncentrera 
er till 100% på det sportsliga. 



   Bäst på träningsläger

VÅRA PAKET: 

• Flygresa t.o.r inklusive skatter & avgifter. 

• Mötning och busstransfer vid ankomst/avresa.  

• Hotell av mycket god standard  

• 10 träningspass på bra fullstora naturgräs-planer  

• Daglig uppföljning av vår egen personal 

• Alla busstransporter till träningar.  

• Vatten till alla träningar/matcher.  

• Tvätt av träningskläder.  

• Materialrum på hotellet. 

• En träningsmatch med domarkostnader inkl.  

• Massagerum på hotellet.  

• Konferensrum på hotellet.  

• Trådlöst internet (WIFI) på hotellet. 

Priser från: 
5.990.-kr 
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HOTELLEN 

Vårt hotellprogram har finslipats under 
mer än 15 års verksamhet, där vi lagt 
fokus på läget, maten och trivsel på 
rummet och i samlingsutrymmen. För 
oss är det en självklarhet att det ska 
finnas gratis WIFI, och att måltidsbuffén 
ska vara varierande och alltid innehålla 
många valmöjligheter som går hem hos 
hungriga fotbollsspelare.  

Hotellen ligger bara 6-7.min från 
träningsanläggningen. 
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NÅGRA AV VÅRA 

REFERENSER: 

 Gefle IF 
 Brommapojkarna 
 Själevads IK Dam 
 Mjällby AIF 
 Ljungskile 
 Hammarby 
 Örgryte IS 
 Falkenbergs FF  
 GIF Sundsvall 
 Degerfors 
 IFK Kalmar Dam 
 Örebro SK 
 Barkarö SK Dam 
 Vaksala SK Dam 
 BK Astrio P-99 
 Haka 
 Mypa 
 FC Honka 
 FC Jaro 
 GAIS 
 IFK Göteborg 
 Virestad IF 
 Lörby IF (DAM) 
 Sverige U-21 
 Tärnsjö IF 
 Sandvikens IF U-lag 
 Spårvägens FF 
 Vörå Fotbollsgym. (FIN) 
 IK Zenith P-97 
 Eslövs Folkhögskola 
 Lödde 
 Jönköping Södra 
 Mjällby AIF U-lag 
 Kalmar FF 
 IK Sirius 
 Eneryda IF 
 Eslövs Folkhögskola 
 Lödde 
 Jönköping Södra 
 Mjällby AIF U-lag 
 Kalmar FF                                                                       
 Valbo FF Dam 
 Asarum IF Dam                                         

                                            med flera >> 

Läs mer: 
www.vicit.se
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www.vicit.se 
Tel: 070 8676562

Kontakta oss idag 
för ett prisförslag!
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