
Copenwater On Tour – La Santa Træningslejr 2022 

Kære CW-fisk 

 

Sidste år var vi et par stykker, der talte om, at det kunne være sjovt med en træningstur... 

 

Turen går til Club La Santa      Der er afgang fra København fredag d. 25. november 

2022 om morgenen og hjemkomst fredag d. 2. december 2022 om aftenen. 

Pris: Prisen for turen afhænger af antallet af personer pr. lejlighed. Prisen ved 3 personer i 

lejligheden er prisen 6.126 kr. og ved 2 personer er den 7.206 kr. Pt. har vi den 

lejlighedstype, der hedder Comfort 1, hvor der er et soveværelse til 2 personer og en 

stue/køkken, hvor der er plads til 1 person. Vi har allerede forhåndsreserveret et antal 

pladser. Når vi kender det endelige deltagerantal, så kan vi også drøfte, om nogen ønsker 

at bo i de nye lejligheder? Her vil prisen blive lidt højere. Hvis du ikke har noget at bo 

sammen med, så finder vi nogen at sætte dig sammen med. 

Prisen er inklusiv fly og transport til og fra resortet og deltagelse i de fleste aktiviteter på 

Club La Santa. 

Træning: Vi har ikke selv træner med fra Copenwater, men den engelske svømmetræner 

Tanja Slater og den tyske svømmetræner Stephan Vuckovic afholder en svømmeuge, 

som man kan tilmelde sig for 160 euro. I alt er der 12 gange træning i vandet og 2 

træninger på land i løbet af ugen. Træningen tager 60-75 minutter. Der er fokus på 

tekniktræning i mindre grupper og personlig vejledning. Der laves desuden 1-2 

videooptagelser af alle deltagerne med en personlig gennemgang efterfølgende. Man kan 

selvfølge også ”bare” vælge at deltage i de normale aktiviteter på Club La Santa. 

 

Vi har forhåndsreserveret 12 pladser, og forhåndsreservationen udløber d. 1. juni 2022. 

Derefter kan vi ikke garantere, at der er flere pladser. Generelt er næsten alle uger i 

efteråret/vinteren udsolgt omkring sommerferien. 

 

Tilmelding sker gennem Conventus her. 

 

Betaling: Tilmeldingsgebyret er 1.500 kr. Beløbet refunderes ikke, hvis man senere er 

nødt til at melde fra. Restbeløbet betales 1. september 2022. 

 

De bedste hilsner 

Copenwater On Tour 

Lone & Anders 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=12830&gruppe=779182&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0&sprog=da

