GRANOLLERS CUP – Indre Østfold Reisebyrå AS
Granollers Cup arrangeres i den koselige innlandsbyen Granollers, ca. 25 km fra Barcelona.
Arrangørklubben BM Granollers er en av de mest tradisjonsrike klubbene i Spania. Granollers Cup
ble arrangert for første gang i 1999. Vanligvis deltar over 300 lag fra rundt 20 nasjoner hvert år.
Spilletiden er 2 x 15 min. i alle kamper. Innledende gruppespill med puljer på fem til sju lag.
Kun A-sluttspill. Spilles primært i innendørshaller, men utebaner benyttes også.

Turneringsprogram 2023:
Onsdag 28. juni – registrering og åpningsseremoni
Torsdag 29. juni – gruppespill
Fredag 30. juni – gruppespill
Lørdag 1. juli– gruppespill
Søndag 2. juli – sluttspill/finaler

Aldersklasser 2023:
Gutter / jenter 02-03-04
Gutter / jenter 05-06
Gutter / jenter 07-08
Gutter / jenter 09-10

Bosted/innkvartering
Lag som reiser med oss blir innkvartert i kystbyen Santa Susanna, 6 mil nord for Barcelona. Vi benytter 4-stjerners
hoteller av god standard. Hotellene har eget bassengområde og det er gangavstand til stranda ved Middelhavet.
På hotellet er frokost og middag inkludert. Utenfor hotellene finnes fasiliteter som butikker, restauranter, apotek, frisør,
vannaktiviteter etc.

Granollers er en by med ca. 65 000 innbyggere og er et forretningssentrum og industristed. Byen har et livlig
shoppingsentrum og like utenfor byen ligger Formel 1-banen i Barcelona, Circuit de Catalunya. Sportsaktiviteter står
sterkt i Granollers og spesielt håndball. BM Granollers har lag i toppdivisjonen både på herre- og damesiden. Under
OL i Barcelona i 1992 ble mange av håndballkampene spilt i Granollers.

Barcelona by er en internasjonal storby med ca.1,7 millioner innbyggere. Barcelona er hovedstaden i provinsen
Catalonia og Spania nest største by. Byen er kjent for sine mange severdigheter. Vi kan legge til rette for Barcelonasightseeing med buss og guide og kanskje ønsker dere også et besøk på Camp Nou, FC Barcelonas berømte
stadion?

Indre Østfold Reisebyrå er tilstede med representanter både i Santa Susanna og i Granollers under cupen. Vi tar
imot dere på flyplassen ved ankomst og er tilstede for dere under hele oppholdet. Våre representanter har 15 års
erfaring med Granollers Cup og med Santa Susanna som destinasjon.
Ved å benytte IØR som turoperatør, velger dere et firma registrert i Norge. IØR har stilt nødvendig garanti i
Reisegarantifondet.

Lars- Erik Berge

Kai Heier

Transportsystem/avstander
Vi henter dere på flyplassen ved ankomst. Under cupen benytter dere vårt transportsystem med busser fra Santa
Susanna til Granollers i forbindelse med åpningsseremoni og kamper. Kjøretiden er ca. 45 min. én vei.

Referanser Granollers Cup 2022:

«Alt gikk knirkefritt og som reiseleder for
totalt 42 personer, fikk jeg bare positive
tilbakemeldinger. Vi kan trygt anbefale
Indre Østfold Reisebyrå!

«Vil bare takke for et supert
samarbeid! Tilbakemeldingene fra
foreldre, trener og oppmann som var
med, er bare positive!»

Erik Christiansen, Hisøy IL, G2003

Bent Gran, Enebakk IF, jenter 2003

Foto: Jan Espen Thorvildsen

«Vi er strålende fornøyd med hele
turen og cupen. Stor takk til Indre
Østfold Reisebyrå, som var
tilgjengelige for oss hele tiden.»
Trine Lauen- Pedersen,
MHI jenter 2002
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Dommere
Kampene dømmes av dommere fra mange nasjoner som for
eksempel Tyskland, Serbia, Kroatia, Spania og Norge.
Indre Østfold Reisebyrå har et samarbeid med Norges
Håndballforbund Region Innlandet som betyr at også norske
dommere får muligheten til å dømme i Granollers Cup.
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