
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Håndball-VM for kvinner i Spania 

02.desember – 20. desember 2021 

 
 

Kjære håndballvenner! 

I år arrangeres VM for kvinner i fem byer i Spania. Trekningen er nå klar. Gruppe- og mellomspill for Norge skal spilles i 

Castellòn com ligger ca. 30 min. nord for Valencia. Semifinalene og finalene skal spilles i Granollers 17. og 19. 

desember.  

Castellòn 

 

Byen Castelló de la Plana ligger på en slette omgitt av forskjellige fjell i det indre og Middelhavet i øst.                        

Byen har omtrent 10 km kystlinje. Det viktigste bysentrumet ligger 40 m over havet og 4 km innenfor kysten. Området 

kalles for The Orange Blossom coast siden området er kjent for dyrking av sitrus frukter som ble introdusert av araberne i 

sin tid.   

Castelló har ca. 171 000 innbyggere og med områdene rundt ca. 300 000 innbyggere.  

 

 

 



Vårt hotell i Castellòn 

Hotel La B&B Castellòn 

Carrer de Carcaixent, 3, 12005 Castellón de la Plana. 

https://www.hotel-bb.com/en/hotel/castellon 

 

Beliggenhet 

B&B Hotel Castellón ligger midt i sentrum. Den utmerkede beliggenheten gir gjestene raske forbindelser til de viktigste 

shoppingområdene, forretningssenteret Castellón og togstasjonen Castellón de la Plana mindre enn 2 km unna.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommene 

TV, luftkondisjonering, varme, hårføner og bad med dusj og WC.  

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fasiliteter 

Hotellet har gratis WI-FI, kaffe/te, åpen resepsjon 24timer, heis og continental frokost. 

Frokost 07.00 – 10.30 og lørdag – søndag 08.00 – 11.00   

 

  

Barcelona 
 

 

Nord-øst i Spania finner du Barcelona. Her kan du oppleve flotte strender, gode shoppingmuligheter, fantastisk arkitektur 

og vakker natur – alt i én og samme by!  

Det er ikke uten grunn at Barcelona er en av Europas mest populære destinasjoner. Her kan man få servert både tapas og 

vin av alle slag, så det er garantert at man finner noe for enhver smak. Arkitekturen er også noe for seg selv og man kan 

gå eller sykle gatelangs og beundre bygninger og andre arkitektoniske byggverk. Det finnes også massevis av museer i 

byen som er verdt et besøk. Byen har ca. 1.6 millioner innbyggere. 

 

https://www.hotel-bb.com/en/hotel/castellon


Vårt hotell i Barcelona  

Hotel El Avenida Palace 

Gran Vía de les Corts Catalanes 605, Barcelona. 

https://www.avenidapalace.com/ 
 

Beliggenhet 

Hotellet har perfekt beliggenhet, kun noen få meter fra Plaza Catalunya. Hotellet er ett ikon og kjent for sin gode service 

og midtpunktet når man kommer inn i resepsjonen er den imponerende trappen. Det er kort avstand til det meste, 

spisesteder, lokal transport og Las Ramblas(ca.500m) 

 

 

 
 

 

Rommene 

Rommene har satelitt-tv, safe (mot tillegg), hårføner, telefon, kaffe/te, bad med dusj eller badekar og wc. Handicaprom er 

tilgjengelig. 
 

  
Standard dobbel rom                    Standard trippelrom 

 

 

Fasiliteter 

Hotellet har fri wifi, frokost, terrasse med basseng, to barer, møterom og resepsjon. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.avenidapalace.com/


 

Program dag for dag 

 
Torsdag 02. desember:  Oslo – Valencia med Lufthansa via Frankfurt.  

Avgang Oslo kl. 13.10 med ankomst Valencia kl. 19.45  

Buss til hotellet i Castellòn.  

 

Fredag 03. desember:  Avreise til arena med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Lørdag 04. desember  Dagen fri.  

 

Søndag 05. desember  Avreise til arena med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Mandag 06. desember  Dagen fri. 

 

Tirsdag 07. desember  Avreise til arena med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Onsdag 08. desember  Dagen fri. 

 

Torsdag 09. desember  Gruppe 2 ankommer. 

Avreise til arena med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 (Tidspunkt ikke endelig fastsatt)  

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Fredag 10. desember  Dagen fri. 

 

Lørdag 11. desember  Avreise til arena med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 (Tidspunkt ikke endelig fastsatt) 

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Søndag 12. desember  Dagen fri. 

 

Mandag 13. desember  Avreise til arena med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 (Tidspunkt ikke endelig fastsatt) 

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Tirsdag 14. desember  Dagen fri. 

 

Onsdag 15. desember  Avreise til arena med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 (Tidspunkt ikke endelig fastsatt) 

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Torsdag 16. desember  Utsjekk fra hotellet. Avreise ca. kl. 08.00 med buss til Barcelona. 

    Avstanden til Barcelona er 28 mil og tar ca. 3 – 3 1/2t. avhengig av trafikk. 

    Innsjekk på hotel El Avenida Palace. Velkomst møte i Barcelona ved ankomst. 

 

Fredag 17. desember:  Avreise til arena i Granollers med buss. Kamper kl. 18.00 og 20.30 

    Retur til hotell etter siste kamp. 

 

Lørdag 18. desember: Supportermiddag i Barcelona som består av 3 retters middag, 3 valgfri drikke pr. person, 

levende musikk med norske musikere. Gåavstand fra hotellet. 

 

Søndag 19. desember:  Avreise til arena i Granollers med buss.  

    Bronsefinale kl. 15.00 og finale kl. 18.00 

Etter Norge har mottatt sine gullmedaljer blir det buss tilbake til Barcelona.   

     

Mandag 20. desember:  Utsjekk og busstransport fra hotell til flyplass.  

Avgang med Lufthansa via Frankfurt kl. 13.00 med ankomst Oslo kl. 18.10 

 

 

 

 

 

 

      



 

  Priser 

   

 

 

02.desember – 20. desember 2021 

Per person i dobbeltrom uten kampbilletter     kr. 27200,- 

Per person i enkeltrom uten kampbilletter        kr. 32200,- 

                   Per person i trippeltrom uten kampbilletter     På forespørsel 

 

 

Prisen inkluderer: 

- Fly fra Oslo – Valencia via Frankfurt t/r med Lufthansa. 

- Busstransport fra flyplass – til hotell i Castellòn. 

- 14 netter hotel B& B Hotel Castellòn.  

- Transport hotell – arena t/r når Norge spiller. 

- Transport fra Castellòn til hotel i Barcelona med buss. 

- 4 netter på El Avenida Palace. 

- Velkomstmøte i Barcelona. 

- Daglig frokost. 

- Gratis WI-FI. 

- Buss Barcelona - Granollers t/r 2 dager 

- 3 retters supporter middag i Barcelona inkl. 3 valgfri drikke (øl, vin eller 

mineralvann), levende musikk med norske musikere. Gåavstand fra hotellet. 

- Supporterutstyr. 

- Bagasje på fly t/r 

- Turledere fra Let`s Travel i Barcelona. 

 
 

Prisliste på kampbiletter 

NB! Disse prisene er ikke offisielle og kan bli både dyrere og billigere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innledende runde 

 

3, 5 og 7 desember. 5000,- 

Hovedrunde         9, 11, 13 og 15 desember. 3000,- 

Semi og Finaler  

 

17. desember 2021 

19. desember 2021 
1200,- 



 

 

Viktig informasjon! 

1. Vi forbeholder oss retten til å kunne levere andre hotell i samme kategori dersom de valgte hotellene ikke er 

tilgjengelige på markedet. 

 

2. Priser på utflukter vil komme på et senere tidspunkt. 

 

3. Påmeldingsfristen er 01. juni 2021. 

Alle må melde seg på via påmeldingsskjemaet på: www.handballensvenner-norge.no 

 

4. Betaling: 

Depositumbeløpet kr. 3000,-  og kampbillettene til hele mesterskapet  9200,- kan betales kostnadsfritt ved 

direkte overføring til bankkonto nr. 1080 29 34969 innen 12. juni 2021. 

Totalt blir det 12200,- pr. person. 

Innbetalingen merkes med navn på alle deltagerne som betalingen gjelder for.  

Viktig: Påmelding er ikke registrert før Håndballens Venner har mottatt betaling for depositum og kampbilletter.  
 

5. Avbestilling/endringer. 

Depositumet er ikke refunderbart etter den 12. juni 2021.                                                                                      

Frist for innbetaling av restbeløp er satt til 10. oktober 2021 og etter denne dato er det ingen refusjon.  

       Avbestilling må sendes på mail til livoberger@gmail.com 

6. Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge gjøres på forespørsel. 

 

7 Pris på trippelrom for gruppe 1 og 3 på forespørsel. 

8. Kampbillettene vil bli fakturert på egen faktura når disse er klare. 

 

 

Kontaktinfo:  

Let’s Travel:   Tlf: 35 900 915  

E-post: nils@letstravel.no 

 

Håndballens Venner:  Sigvard Magelssen, Tlf: 99 720 942 

E-post:  sigvard.magelssen@gmail.com 
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