ZOMERVOETBALKAMPEN
Beschikbare activiteiten voor ouders die met hun
kinderen meereizen naar de voetbalkampen: Engeland
Wij bieden alle ouders die hun kinderen naar een van onze kampen begeleiden de mogelijkheid om het
beste van hun tijd in het land te maken. Wij hebben een scala aan verschillende activiteiten en vormen
van entertainment voor u om uw tijd mee te vullen, waaronder golfen, bezoekjes aan spa resorts,
danslessen en nog veel meer.

AUTORIJDEN
Als u een autoliefhebber bent, kunnen we een speciale rijervaring
voor u regelen bij een van de beste tracks in het Verenigd Koninkrijk.
Dit is een geweldige manier om het beste van uw tijd op de plaats
van bestemming te maken. U kunt kiezen tussen klassieke auto's,
hogesnelheidsauto’s en luxe auto's.

ETEN EN DRINKEN
Als u op zoek bent naar een meer ontspannen en tevens leerzame
ervaring, kunt u uzelf trakteren op een van onze culinaire lessen of
etens- en wijnproeverijen. U kunt kooktips krijgen van een aantal
van de beste chef-koks van het Verenigd Koninkrijk, traditionele
Britse gerechten, wijn en kaas proeven, of genieten van heerlijk
dineren of een ‘afternoon tea’ ervaring.

SPA EN WELLNESS
Als u zin heeft in verwennerij in een van de beste en meest luxueuze spa's van Engeland, kunnen we
dat ook voor u regelen. Kies uit een verscheidenheid aan pakketten, waaronder haar- en
nagelbehandelingen, massages en nog veel meer.

TOURS
Bekijk Buckingham Palace, de Big Ben en Trafalgar Square, slechts enkele van de vele
bezienswaardigheden van Londen. We kunnen uitstapjes en excursies regelen naar alle beroemde
monumenten en bezienswaardigheden van de hoofdstad van het land. We hebben vele mogelijkheden
waaruit u kunt kiezen, waaronder pretparken, wandeltochten, stadion tours en dagjes uit in Londen. Dit
is een geweldige manier om veel van de stad te zien in korte tijd.
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AVONTUUR EN VLIEGEN
Wij bieden ook diverse avontuurlijke pakketten aan voor diegenen
die op zoek zijn naar wat meer adrenaline. Deze pakketten
bevatten verschillende activiteiten, zoals skiën, paintballen,
bungeejumpen, ballonvaren en vlieglessen.

CURSUSSEN EN LESSEN
Voor ouders die een leuke, korte en educatieve cursus willen volgen, bieden wij een enorme
verscheidenheid aan verschillende cursussen aan om uit te kiezen. U kunt zich inschrijven bij één van
de belangrijkste kunstacademies van Londen om de cursus van uw keuze te voltooien.
•

Dans: Wij bieden een verscheidenheid aan danscursussen van verschillende genres voor mensen
van alle niveaus en vaardigheden, waaronder: salsa, ballroom, Latijns-Amerikaans, tango, zumba,
buikdansen en meer.

•

Muziek en drama: Wij beschikken over een aantal zangcursussen, acteercursussen, een koor,
muziektheater, dramacursussen, en meer.

• Hobby’s en vaardigheden: Bijvoorbeeld schilderen, fotografie, films maken, kunst en design.
•

Sport: U kunt een bezoek brengen aan een van de beste golfclubs en -resorts van het Verenigd
Koninkrijk. Hier kunt u een dag doorbrengen terwijl u uw golfvaardigheden verbetert met de hulp van
professionals. Deze activiteit is geschikt voor zowel diegenen die nog nooit golf hebben gespeeld, als
voor meer ervaren spelers. Tevens beschikken wij over een breed scala aan golfgeschenken die
geschikt zijn voor iedereen.

Als golf niet uw ding is, bieden wij ook rondleidingen in voetbalstadions,
tripjes naar paardenraces
of visuitstapjes die u misschien interesseren.

• Taalcursussen: Als u een echte educatieve ervaring wilt en de kans om uw talenkennis te
verbeteren, kunnen wij Engelse privélessen voor u regelen, waarbij u uw tijd op verschillende
locaties in Engeland doorbrengt.

Beschikbare activiteiten voor ouders die met hun kinderen
meereizen naar de voetbalkampen: Dublin
ETEN EN DRINKEN
Als u van plan bent om uw kind in te schrijven bij ons
voetbalkamp in Dublin en u ervoor kiest hem/haar te vergezellen,
kunnen wij u voorzien van verschillende vormen van entertainment
tijdens uw verblijf. Neem bijvoorbeeld kooklessen aan een van
Dublins best bekroonde kookscholen, waar u interessante culinaire tips
kunt krijgen in het hart van Dublin.
Uw tijd in Dublin is niet compleet zonder een bezoek aan de meest beroemde attractie van Ierland, The
Guinness Storehouse. Als u Ierlands iconische drankje wilt proeven en meer over de geschiedenis wilt
leren, kunnen we een tripje naar de Guinness fabriek voor u organiseren. Als u liever iets anders doet,
hebben we ook een ‘koken met chocolade’ evenement voor de chocoholics en tevens
wijnproeverij-avonden.
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KUNST
Als u liever een meer relaxte, educatieve activiteit doet, kunt u
fotografie- of kunstlessen volgen, geschikt voor alle niveaus.

SPA EN WELLNESS
We kunnen ook een dag in een kuuroord voor u boeken, zodat u kunt relaxen en genieten van uw
verblijf in Dublin. Profiteer van de overvloed aan beschikbare behandelingen.

GOLF
Voor de golfliefhebbers kunnen we een aantal golflessen of een dagje uit op de golfbaan organiseren,
zodat u op een ontspannende manier kunt genieten van uw verblijf in Ierland.

TAALCURSUSSEN
Als u geïnteresseerd bent in het leren van de Engelse taal, kunnen we lessen voor u regelen in het hart
van Dublin.

Beschikbare activiteiten voor ouders die met hun kinderen meereizen
naar de voetbalkampen: Spanje – Barcelona en Madrid

We kunnen unieke activiteiten in en rondom deze Spaanse steden
voor u organiseren terwijl uw kind deelneemt aan een van onze
voetbalkampen.

ETEN EN WIJN
Als u een etens- en wijnliefhebber bent, wilt u misschien graag een
selectie van enkele van de beste wijnen van Spanje proeven, samen
met heerlijke typische Spaanse gerechten, in één van onze
proeverijen.
Als u graag wilt leren om op traditionele wijze authentieke Spaanse
gerechten te koken, kunt u zich inschrijven voor één van onze
Spaanse kooklessen en culinaire tips van enkele top koks ontvangen.
We kunnen ook evenementen over hoe wijn gemaakt wordt, tripjes
naar wijngaarden, tapas tours en nog veel meer voor u organiseren.

ACTIVITEITEN
Als u graag iets avontuurlijks wilt doen, kunnen we verschillende sportactiviteiten organiseren, zoals
duiken,watersporten en vliegen.
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CURSUSSEN EN LESSEN
U kunt tevens deelnemen aan een hele reeks verschillende soorten
danslessen tijdens uw verblijf in het land. Of het nu gaat om
traditionele Spaanse dansstijlen zoals salsa en flamenco of
traditionele dans zoals ballet, we hebben een eindeloze lijst voor u
om uit te proberen.

SPORT
We kunnen tripjes organiseren om de beroemdste voetbalstadions in Spanje te bezoeken – Bernabeu
Stadion in Madrid en Camp Nou in Barcelona.

KUNST
Als u graag wilt deelnemen aan kunstlessen, hebben wij workshops over keramiek en aardewerk voor u.

WELLNESS EN ONTSPANNING
Als u uw vrije tijd liever op een meer ontspannen manier besteedt, bieden wij wellness- en
ontspanningspakketten aan, waaronder een bezoek aan de Arabische baden, een dagtripje naar een
spa en meer.

TAALCURSUSSEN
Voor ouders die hun kind naar een van onze kampen in Spanje begeleiden en die interesse hebben in
een taalcursus, kunnen we Spaanse privélessen op verschillende locaties organiseren.

Beschikbare activiteiten voor ouders die met hun kinderen
meereizen naar de voetbalkampen: Parijs
ETEN EN DRINKEN
Voor mensen die graag wijn drinken, die houden van wijn, die geïntrigeerd zijn door deze lekkernij, of
die niks weten over de geheimen van wijn, kunnen we een verscheidenheid aan wijn gerelateerde
ervaringen regelen, zoals wijntours en wijnproeverijen in het hart van Frankrijk.
Als u graag een cursus volgt om te leren heerlijke maaltijden te bereiden, dan hebben we een scala aan
activiteiten die geschikt zijn voor u, zoals kooklessen, baklessen (taarten en gebakjes) en tevens routes
met verschillende proeverijen.
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SPA EN ONTSPANNING
Ontspan
en
geniet
van
een
verscheidenheid
aan
schoonheidsbehandelingen, therapieën en massages tijdens een
dag in een luxueuze spa in Parijs.

GOLF
U kunt een tripje maken naar een Parijse golfclub en een wedstrijd golf spelen, of een aantal golflessen
nemen om uw vaardigheden te verbeteren; een geweldige manier om uw vrije tijd door te brengen.

DANS
Wij bieden een verscheidenheid aan verschillende danscursussen van verschillende genres aan, voor
mensen van alle niveaus en capaciteiten.

KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
Als u geïnteresseerd bent in iets creatiefs, kunnen we deelname aan een kunstcursus regelen.
Verschillende media zijn: tekenen met pen/potlood/inkt, schetsen met potlood, schilderen met waterverf,
schilderen met acrylverf, schilderen met olieverf, en meer.

TAALCURSUSSEN
Maak van de gelegenheid gebruik om u in te schrijven in een taalcursus tijdens uw verblijf in Frankrijk.
U kunt uw Franse spreekvaardigheid in het hart van Parijs op een fantastische taalschool oppoetsen.

Beschikbare activiteiten voor ouders die met hun kinderen
meereizen naar de voetbalkampen: Florida
AVONTUUR EN ONTDEKKING
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een avontuurlijke outdoor activiteit, kunnen we dit voor u
regelen. De lijst van activiteiten is eindeloos, waaronder activiteiten in de lucht, (auto-)rijervaringen,
watersport, outdoor avonturen en nog veel meer.

DANS MASTERCLASS
Neem een danscursus of -les tijdens uw verblijf in Florida en dans met een aantal van de besten in de
dansindustrie. U kunt kiezen uit hip-hop, ballet, jazz, moderne dans en nog veel meer.

ETEN EN DRINKEN
Als u een etens- en drinkensliefhebber bent, kunnen wij u een aantal van de beste ervaringen bieden om
uw tijd mee te vullen. Of het nu bier maken is, wijnproeven of kooklessen volgen, we hebben zeker iets
dat bij u past.
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TOURS
Als u geïnteresseerd bent in het leren kennen van Florida, dan
kunt u genieten van rondleidingen van Miami, te voet of per helikopter.

SPA EN ONTSPANNING
Maak een uitstapje naar een luxe spa en wellness-centrum, met 16 privé behandelruimtes, waaronder
een exclusieve Vichy douche, mannen & vrouwen stilteruimtes, duo massageruimtes, bad- &
massageruimtes en privé manicure/pedicure ruimtes.

TAALCURSUSSEN
Als u uw kind naar een van onze kampen in Florida vergezelt, kunt u uw vrije tijd doorbrengen met
Engelse taallessen op een van Miami's beste talenscholen.

Beschikbare activiteiten voor ouders die met hun kinderen
meereizen naar de voetbalkampen: Malta

ETEN EN DRINKEN
Neem deel aan een aantal kooklessen; de perfecte manier om heerlijke maaltijden te leren koken, terwijl
u op hetzelfde moment de regionale cultuur en keuken van de Middellandse Zee ontdekt. We bieden
korte cursussen, specialistische kooklessen of gastronomische lessen van een volle dag aan.
Er is ook de mogelijkheid om uw tijd te besteden aan een wijnproeverij en de ins en outs van het maken
van wijn te leren.

SPA EN ONTSPANNING
Als u uw tijd op Malta op een ontspannende manier wilt doorbrengen, kunnen we een tripje naar een spa
organiseren, waar u kunt kiezen uit een aanbod van verschillende pakketten en behandelingen. Denk
bijvoorbeeld aan luxueuze scrubs, massages, gezichtsbehandelingen, manicure en pedicure.

SPORT
Breng wat tijd door op een van de beste sportclubs van Malta, die over 18-holes golfbaan, minigolfbaan,
tennisbanen, squashbanen, cricketvelden en een zwembad beschikt. Elk jaar bezoeken enkele
duizenden bezoekers deze club.

TAALCURSUSSEN
Als u wilt deelnemen aan een van de Engelse cursussen op een internationaal erkende talenschool op
Malta, kunnen wij dit voor u regelen.

Contactinformatie
info@pro-voetbalkampen.nl - (+34) 660019950
Calle Puerto 14, kantoor 3 (eerste verdieping)
29016 Málaga, Spanje

