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Följ med oss till vackra Gran Canaria 
och upplev löparglädje när vi till-
sammans deltar i Gran Canarias 
halvmaraton. Vi ger oss ut på härliga 
löparrundor, får tekniktips och 
inspiration av härligt inspirerande Petra 
Månström och Malin Ewerlöf.   
 Vi bor centralt i Las Palmas och det 
kommer att finnas tid för bad, shopping 
och sangria. Dessutom så tar Gran 
Canarias turistbyrå med oss på att 
testa SUP och står värdar för middagen 
efter loppet! 

Gruppresa 25-30 januari 2019

Gran Canaria halvmaraton
Följ med Petra Månström och Malin Ewerlöf till Las Palmas

Höjdpunkter

• Gran Canaria halvmaraton

• Träningspass med Malin Ewerlöf

• Prova på Stand Up Paddling

• 4-stjärnigt boende i centrala        

Las Palmas

• Inspirationsföreläsning med Petra 

Månström

Gemensam middag på kvällen 
för att fira ett väl genomfört lopp på 
någon av restaurangerna i Las Palmas. 
Värd för middagen är Gran Canarias 
turistbyrå.

28 januari
Vi kopplar av efter loppet, hänger vid 
poolen, går till stranden eller varför 
inte besöka den fina saluhallen i Las 
Palmas?

29 januari 
Teknikpass med Malin Ewerlöf
Föreläsning Smartare löpning 
med Petra Månström
Stand up-paddling
 Gemensam middag.

30 januari 
Hemresa

programmet, dag för dag
25 januari
Resenärer från Göteborg och Stockholm 
ankommer 14.50
Resenärer från Köpenhamn 20.45
Transferbuss möter upp och kör till 
hotellet där vi checkar in vid ankomst
 Resenärer som ankommer på dagen 
joggar av resdammet tillsammans och 
får lite tips av Malin och Petra inför 
loppet.
De som vill äter gemensam middag.

26 januari
Efter frukost på hotellet åker vi till
loppets Expo för att hämta 
nummerlappar.
 Det blir också ett komma-i-form-pass 
inför loppet. Vi laddar inför loppet med 
hotellrestaurangens goda buffé  (ingår i 
resan) 

27 januari
Loppet
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Bo Kjellson, 
VD Borås Djurpark 
är med på resan

pris 5 dagar fr. 14.490:-
Pris från Stockholm 14 490

Pris från Köpenhamn 14 590

Pris från Göteborg 15 790

Per person, del i dubbelrum.

när: 25-30 januari 2019 

Avresa från: Stockholm, Göteborg och 

Köpenhamn

I priset ingår
•	 Flyg t/r inklusive dagsaktuella skatter

•	 Transfer till och från flygplatsen 

•	 Boende 5 nätter på Cantur Hotel ****,   

del i dubbelrum

•	 Frukost alla dagar

•	 3 middagar.

•	 Startplats på Gran Canaria halvmaraton

•	 Prova på Stand Up Paddling 

•	 Löppass enligt program

•	 Inspirationsföreläsning på temat      

Smartare Löpning

•	 Svensk färdledare från Resia 

tillkommer (priser avser per person)

Enkelrumstillägg 2300 

Försäkring 230

Avbeställningsskydd vid avresa från 

Köpenhamn och Stockholm vid boende i del i 

dubbelrum:  585:-

Avbeställningsskydd vid avresa från 

Göteborg eller boende i enkelrum:  825:-

Flygtider 

Stockholm

25 jan  

Arlanda-Gran Canaria 09.55-14.50   

30 jan 

Gran Canaria-Arlanda 15.40-22.35 

Göteborg

25 jan 

Landvetter-Arlanda 07.05-08.05

25 jan 

Arlanda-Gran Canaria 09.55-14.50

30 jan 

Gran Canaria-Landvetter 08.45-15.15

köpenhamn

25 jan 

Köpenhamn-Gran Canaria 16.25-20.45   

30 jan 

Gran Canaria-Köpenhamn 14.20-20.40

Boende

Cantur City Hotel****

hotelcantur.com

Hotell Cantur är ett modernt stadshotell 

perfekt beläget i Las Palmas med Las Can-

terasstranden och Santa Catalinaparken 

nära hotellet. På taket finn en stor solterras 

med pool och  underbar utsikt över Las 

Palmas. 

Färdledare på resan

Jenny Välawik, passionerad löpare och 

resebyråchef, Resia Malmö

Fullständiga rese- och avbokningsvillkor hittar ni på 

resia.se, eller hos din Resiabutik. 

Reservation för ev prisändringar av skatter, 

valutakursändringar eller liknande utanför Resias 

kontroll.

Boka din resa på resia.se


