Træningslejr 2022
Kære svømmere og forældre
Vi håber på at corona-virussen nu er så meget under kontrol at der bliver mulighed for at komme på
træningslejr igen. Vi har i hvert fald fået et tilbud til uge 7, fra den 13. til den 20 februar
Vi har fået et tilbud på samme sted som i 2020, Hotel Sirene i Belek, Tyrkiet, men denne gang er
der mulighed for at flyve fra Billund. I kan se mere om hotellet her:
https://belek.sirene.com.tr/go/home.html
Det bliver i uge 7 fra den 13-20 februar.
Vi har forhåndsbooket pladser på flyet, og kan vi fylde disse pladser, bliver prisen 6600 kroner pr.
person.
Med hensyn til corona, og andet så er vi sikret via pakkerejseloven, hvilket betyder at såfremt
Udenrigsministeriets rejsevejledning til Tyrkiet, er rød, så får vi alle pengene retur. Det samme
gælder selvfølgelig hvis lufthavnen er lukket, eller flyselskaberne ikke kan gennemføre flyvningen.
P.t. er Udenrigsministeriets rejsevejledning til Tyrkiet orange, hvilket betyder at alle unødvendige
rejser frarådes, men som i kan se herunder på teksten fra Udenrigsministeriets hjemmeside er
færdigvaccinerede undtaget fra anbefalingen.

Umiddelbart vurderer vi at hotellet er meget ”corona-sikkert”, da vi er på et lukket resort, med
relativt få gæster i vintersæsonen. Der er mest svømmere, alle fra Danmark, og golfspillere.
Endvidere bruger svømmerne ikke fælles omklædningsfaciliteter, men klæder om og bader på
hotelværelserne. Generelt var hygiejnen meget høj alle steder på hotellet.
Hotellet er et 5 stjernet all-inclusive hotel, hvilket vil sige at alle måltider, Morgenmad, frokost,
middag, snacks, kaffe, kager og drikkevarer (ingen alkohol) er med i prisen.
Træningen foregår i hotellets udendørs 50 meter pool og der er motionscenter på stedet.

For at imødekomme evt. spørgsmål vedr. destinationen, så er den valgt fordi det er det sted vi får
mest for pengene. Spanien er blev undersøgt som alternativ, men de forhold vi kommer til at bo og
træne under, er ikke i nærheden af den standard som man får i Tyrkiet, og det er heller ikke med all
inclusive, hvilket er en virkelig god ting for sultne svømmere.
Der er allerede oprettet ratebetalinger i klubmodulet. Ved betaling af første rate er tilmeldingen
bindende.
Det bliver godt, så se at få jer meldt til, så alle kan få en fantastisk træningslejr.
Venlig hilsen
Frank/k-udvalget

