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Aldersklasser: 

JUNMA  Gutter født 02-03-04

JUNFE  Jenter født 02-03-04

JUM  Gutter født 05-06

JUF  Jenter født 05-06

JM  Gutter født 07-08

JF  Jenter født 07-08

CM  Gutter født 09-10

CF  Jenter født 09-10

IM  Gutter født 11-12

IF   Jenter født 11-12

Granollers Cup
“Vi hadde gleden av 
å bruke Indre Østfold 
Reisebyrå som vår 
samarbeidspartner til 
Granollers cup 2022. 
Vi opplevde IØR som 
en fantastisk partner 
med høy servicegrad 
og stort hjerte for unge 
idrettsutøvere. Fra første 
møte i planleggingsfasen 
og under arrangementet 
møtte vi profesjonelle 
medarbeidere og et 
ønske om å fi nne 
løsninger uansett 
utfordring. En stor takk 
til Lars-Erik for fantastisk 
service til alle døgnets 
tider! Tusen takk for 
samarbeidet!”

Mona Westrum, 
lagleder Holmen junior

Barcelona 28. juni - 2. juli 2023
I 2022 deltok 288 lag fra 15 
nasjoner. Våre reiseopplegg gir 
dere muligheten til å kombinere 
en anerkjent håndballturnering 
med sol, strand og ferieliv ved våre 
hoteller i kystbyen Santa Susanna.

Våre pakker inkluderer:
• Fly Oslo-Barcelona t/r (eller fra andre byer)
• 6, 7 eller 8 netter opphold på 4-stjerners 

hotell i 2/3-sengs rom
• Halvpensjon på hotellet (frokost og middag)
• Busstransport til/fra fl yplass og Granollers 

(kamper)
• Assistanse av våre kontaktpersoner på stedet

Velg mellom 6, 7 eller 8 netter opphold. 
Mot tillegg i prisen kan vi tilby oppgradering til 
4-stjerners superiorhotell, enkeltrom og 
sightseeing/busstur til Barcelona.

Aktuelle datoer for ankomst: 26/6, 27/6, 28/6
Aktuelle datoer for hjemreise: 3/7, 4/7, 5/7

Landarrangement:
Vi tilbyr også landarrangement for grupper 
som selv ønsker å ordne fl ytransport og/eller 
transport i Spania på egen hånd.

Ta kontakt for pris og informasjon

www.ior.no
Ta kontakt for 
påmelding:

Indre Østfold Reisebyrå er medlem i Reisegarantifondet i Norge. Formålet med fondet er å sikre 
forbrukere mot økonomisk tap. Dette gjelder for de som har kjøpt en pakkereise av fondets medlemmer.


