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Malin och Petra kommer att köra sin 
populära livepodd där dom bjuder 
på massa tips, tänk och teknik och vi 
besöker en mysig vingård i Ronda.
Resan passar dig som vill snöra på dig 
löparskorna och känna glädjen i att röra 
på dig tillsammans med oss.
 

HÖJDPUNKTER

• Livepodden ”Ewerlöf & Månström”

• Malins tekniktips

• Varierad löpträning i fantastiska 
omgivningar

• Vinprovning på vingård i Ronda

Avresa från Stockholm. Övriga orter vid 
förfrågan.

Malagá är den mysiga hamnstaden på 
Spaniens södra kust, Costa del Sol, och 
är känd som kulturstad likväl som för 
sina vackra stränder.
10 mil väster om Malagá ligger en av 
landets äldsta städer, Ronda. 
Ronda ligger 750 meter över havet på 
en liten platå som har delats i två delar 
av en djup klyfta ”El Tajo”. Genom 
ravinen rinner floden ”Guadalevin”. 
Staden sammanlänkas av 3 broar, varav 
den nyaste byggdes för 220 år sedan. 
Här pratar vi historia! Det ryktas till 
och med om att bergstrakterna kring 
Ronda var berömda smugglartillhåll och 
rövarnästen en gång i tiden.  
    
Löpmöjligheterna i Malagá och Ronda 
är nästintill magiska och du kan räkna 
på stor variation på passen. Alltifrån 
strandlöpning och styrka, till teknik och 
backintervaller (Malins favorit). 

Gruppresa 22 – 26 januari 2020

Träningsresa till Spanien
med Malin Ewerlöf och Petra Månström

Kom i form inför säsongens alla lopp! Följ med Malin Ewerlöf och Petra 
Månström till Spanien för en träningsweekend fylld av löparglädje.

Boka tidigt-rabatt!

500:-
rabatt /person
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Programmet, dag för dag

Onsdag 22 januari
Avresa från Stockholm Arlanda kl. 13.00
Ankomst i Malagá kl 17.25. Transfer till 
hotellet.  Incheckning på hotell Sallés 
Centro****. Jogga bort resdammet med 
Malin Ewerlöf och Petra Månström.
Välkomstmiddag på lokal restaurang, 3 
rätters inkl. välkomstdrink och 1 glas vin 
till maten.

Torsdag 23 januari
Frukostbuffé.
Förmiddagsträning: Löpteknik och 
löpstyrka.
Livepodden ”Ewerlöf och Månström” i 
hotellets konferenssal inkl. tapaslunch. 
Dryck tillkommer.
Eftermiddagsträning: Distans med inslag 
av  sightseeing i Malagá.
Middag/kväll på egen hand.

Fredag 24 januari
Frukostbuffé.
Förmiddagsträning: Löpteknik och 
spänst.
Transferbuss till Ronda (ca 1 ½ h)
Incheckning på hotell Catalonia****.
Eftermiddagsträning: Fartlek och 
intervaller i Ronda
Middag/kväll på egen hand.

Lördag 25 januari
Frukostbuffé.
Förmiddagsträning: Teknikträning i 
backe, backintervaller och cirkelstyrka.
Besök av vingården Descalzos Viejos inkl. 
vinprovning av 3 olika viner.
Gemensam middag lokal restaurang, 3 
rätters middag inkl. 1 glas vin till maten.

Söndag 26 januari
Frukostbuffé.
Lättare morgonjogg.
Avresetransfer från hotellet i Ronda till 
flygplatsen i Malagá.

Avresa från Malagá kl 16.45
Ankomst Stockholm Arlanda kl 21.05

Boka tidigt-pris 

fr. 13.490:- t.om. 15/10 

Ordinarie pris 13.990:-

I priset ingår

• Flyg Arlanda-Malagá tur/retur i 
ekonomiklass inkl. flygskatter

• Transfer från flygplats med 
svensktalande guide

• 2 nätter med del i dubbelrum inkl. 
frukost på hotell Sallés Cen-
tro**** i Malagá

• 2 nätter med del i dubbelrum inkl. 
frukost på hotell Catalonia**** i 
Ronda

• Välkomstmiddag på lokal restau-
rang inkl. vin och kaffe

• Transfer från Malagá till Ronda 
med svensktalande guide

• Avskedsmiddag på lokal restau-
rang inkl vin och kaffe

• Gemensamma löp- och tränings-
rundor enligt program

• Livepodden ”Ewerlöf och  
Månström” inklusive tapaslunch

• Vinprovning på vingården Des-
calzos Viejos i Ronda

• Avresetransfer från Ronda till 
Malagá flygplats

• Svensktalande färdledare från 
Resia

Resfakta

Avresa 22 januari
Arlanda 13:00 – Malagá 17:20 

Hemresa 26 januari
Malagá 16.45 – Arlanda 21.05

Tillkommer

• Reseförsäkring: Solids reseförsäk-
ring Plus 200:- /person

• Avbeställningsskydd: 585:- /per-
son vid boende i dubbelrum

• Avbeställningskydd: 825:- /per-
son vid boende i enkelrum

• Enkelrumstillägg: 2.900:-

Bokningsinformation:
Resia reserverar sig för korrekturfel 
samt eventuella skatte- och 
valutaförändringar eller liknande 
som står utanför vår kontroll och 
som kan komma att påverka priset. 

För fullständiga rese- och 
avbokningsvillkor vänligen se er 
specifikation vid beställning.  


