
EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

TRIATLON-REJSER
I ET SAMARBEJDE MELLEM BRAVO TOURS OG RACEMAKERS

- SAMMEN STÅR VI STÆRKERE

• TRICAMPS
• KLUBTURE
• INDIVIDUELLE REJSER



Kontakt os nu og få gode tips til din næste triatlonrejser 
Ring 96 27 37 77 eller mail gruppe@bravotours.dk 

Træner på alle turene
Navnet Keld Thomsen vækker uden tvivl genklang i de fleste 
triatleters ører. Derfor er vi stolte af at præsentere triatlet Keld 
Thomsen, som træner på alle vores Tricamps!
Keld startede selv i 1998, har kørt 24 ironmans og er pr. 1/5-2018 

selvstændig coach og træner. Han har trænet triatleter siden 2010 
og startede i 2014 Team Kona Spirit. 

Sammen hjælper vi dig frem mod dine mål!

TRICAMP
Udholdenhed og styrke kommer for alvor 
på prøve, når man træner sammen med 
andre. 
Derfor arrangerer Bravo Tours i samarbejde med Chal-
lenge Denmark træningsrejser med guide, hvor der er 
programsat masser af træning. Finpuds teknikken og 
bliv helt klar til din triatlon sammen med andre!

Detaljerne er på plads 
Bravo Tours’ træningsture foregår altid med en guide 
fra Challenge Denmark. Dagsprogrammet bliver lagt i 

god tid, så du ved, hvad der venter – og alle disciplin-
er er selvfølgelig repræsenteret. Det betyder, du får 
muligheden for at forbedre og træne løb, cykling og 
svømning på én rejse. Derfor rejser du hjem med gode 
tips til din træning.

Når du rejser med os, skal du kun koncentrere dig om 
din træning. Vi arrangerer det hele lige fra fly, hotel og 
ruter. Du skal have den bedste træning – og derfor er 
det hele planlagt. Det gælder uanset, om du er nybegy-
nder eller øvet i triatlondisciplinen.

Triatlonrejse til Mallorca 2019

Ivory Playa Lejligheder
Rejs 30. marts eller  
6. april 2019  
fra Billund og København
Pris pr. person i delt 2-værelses lejl.: 6.398 kr.

Triatlonrejse til Costa del Sol 2019

Finca Naundrup 
Rejs den 28. april eller  
5. maj 2019  
fra Billund og København
Pris pr. person i delt lejlighed: 7.498 kr.

FIND DIN TRIATLONREJSE



KLUBTURE 
Står du i spidsen for klubbens årlige triatlonrejse, og er 
det dig, ansvaret hviler på, om turen bliver en succes? 
Så lad os tage ansvaret for alt det praktiske – fly, hotel, 
bustransfer mm. – for det giver dig en base og perfekt 
udgangspunkt for rejsen. Vi ved, hvor I finder de perfek-
te faciliteter og områder til træningen.

Lad os styre logistikken
Hos Bravo Tours kender vi hotellerne. Vi ved derfor, 
hvor vi kan opfylde dine og klubbens ønsker. Det er din 
garanti for, at alt på rejsemålet er, som det skal være. 
Samtidig kender vi vores fly. Vi ved, hvor mange cykler, 
der er plads til, hvis I gerne vil have jeres egne med, 
eller hvor du kan leje dem på rejsemålet. Du skal altså 
ikke selv jonglere med reservationer og navnerappor-
tering – den klarer vi, så du har tid til træning og ikke 
mindst at nyde aftnerne sammen med dine klubkam-
merater.

Skræddersyede løsning
Selv om vi kender både fly og hoteller, så er jeres ønsker 
det vigtigste for os. Fortæl os om dem og lad os skræd-
dersy et tilbud – så ved du, at I rejser afsted med den 
bedste løsning. Det er både vigtig for os og jer.

I samarbejde med Challenge Denmark
I Bravo Tours samarbejder vi med Challenge Denmark 
omkring vores triatlonrejser. Sammen står vi ganske 
enkelt stærkere. Vi kombinerer vores viden om rejser, 
hoteller og faciliteter med deres viden om triatlon. 
Challenge Denmark er nemlig en del af Challenge Fa-
mily, som er en de største triatlonoperatører. Det er din 
garanti for en god triatlonrejse!     

Forestil dig at stå op om morgen, tag cyklen, løbeskoene eller 
svømmedragten på og gør dig klar til den perfekte træningsdag. 

Samtidig står solen op, og varmen sender løbeskoene i ekstra fart, ligesom 
svømmetræningen bliver sjovere, når temperaturerne er i orden. Lige præcis sådan kan din 

triatlontræning med Bravo Tours og Challenge Denmark blive, hvis du rejser med!

TriCamps -  træn i udlandet
En Tri Camp er en rejse, hvor træningen allerede er planlagt, og der vil derfor også være en træner 
koblet på turen. Her er der udvalgt en række hoteller, hvor det er muligt at fokusere på at træne de 

tre specifikke sportsgrene. Der er også mulighed for at dyrke det sociale sammenhold samt 
benytte hotellernes mange andre sportsfaciliteter. 

Vi har fundet de bedste hoteller til TriCamp på flere spændende 
rejsemål bl.a. Malaga, Mallorca, Lanzarote og Phuket. 



TRIATLON PÅ EGEN HÅND 
På vores triatlonrejser på egen hånd be-
stemmer du selv, hvad der er på program-
met. 
Er det svømningen, der trænger til ekstra træningsfokus 
eller måske cykling i bjergene? Uanset hvad, så har vi 
fundet rammerne til din triatlonrejse.

Fokus på faciliteter og beliggenhed 
Når du rejser med på en triatlonrejse, har vi håndpluk-
ket gode hoteller med fede træningsfaciliteter og belig-
genheder, der indbyder og inspirerer til masser af træ-
ningstimer. Det gælder både på cyklen, hvor der er rig 
mulighed for at træne både flade strækninger og mas-

ser af højdemeter. Der er masser af løberuter – både til 
interval og rolige ture. Og poolområder og havet er altid 
lige i nærheden. Samtidig er der selvfølgelig mulighed 
for at slappe af på hotellet, opbevare cyklen og tilkøbe 
fx All Inclusive, så det er let at fylde depoterne op.

Rejser du med familien? 
Bravo Tours’ triatlonrejser er samtidig perfekte i kom-
bination med familien. Du sammensætter selv din 
træningsdag, og hvornår du gerne vil træne. Samtidig 
nyder familien hotellet og ferieområdet, for det er let at 
nyde en afslappende ferie lige her.

Finca Naundrup
Sports Resort - Det 

naturlige valg til grupper, 
der søger en 
aktiv ferie.

Læs alt om hotellet på 
bravotours.dk  >

 

Ivory Playa Lejl.
Èt af Alcudias mest 

populære hoteller med 
dejlige lejligheder og super 

faciliteter.

Læs alt om hotellet på 
bravotours.dk  >

Sands Beach Resort
Perfekt sportsresort 
ved stranden – også 
godt til grupper og 

triatlonrejser.

Læs alt om hotellet på 
bravotours.dk  >

Thanyapura Health 
& Sport resort

Sydøstasiens største 
sportshotel med faciliteter 

til atleter og motionister

Læs alt om hotellet på 
bravotours.dk  >

HÅNDPLUKKET GODE HOTELLER

COSTA DEL SOL MALLORCA LANZAROTE THAILAND

Kontakt os nu og få gode tips til din næste triatlonrejser 
Ring 96 27 37 77 eller mail gruppe@bravotours.dk 


