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9th

edition

Beste 5-a-side fans,

Het heeft dit jaar wat langer geduurd dan anders, maar we zijn 
ervan overtuigd dat het resultaat u zal behagen.

Zoals u weet is COPA DEL MAR een rondreizend toernooi.  
Elk jaar een andere bestemming, dat is wat we aanbieden. Dus elk 
jaar kan je met ons een nieuwe plaats leren kennen.

Na Barcelona (SP), N-Porto (P), Zakynthos (GR), Pinarella di 
Cervia (I), Salou (SP), Loulé, (P), Riccione (I) en Porec (HR) 
dachten we de 9e editie in Portugal te organiseren. Doch wegens 
de verkiezingen kon men ons niet verzekeren dat we over een 
sportveld konden beschikken. Na 5 maanden touwtrekken 
besloten we dit project naar 2019 te schuiven. Daarna keken we 
onmiddellijk richting Griekenland. Het is tenslotte van 2012 geleden 
dat we  een griekse editie organiseerden.

Hoewel we op korte tijd een plaats moesten vinden met een 
beschikbaar sportveld, een aantal hotels in de buurt, in een 
goede periode en dat alles bereikbaar vanuit een internationale 
luchthaven binnen de 90 minuten per auto bereikbaar...  
Het was geen eenvoudige zaak.

Eretria, ooit één der belangrijkste stadsstaten in het antieke 
Griekenland is nu een rustig stadje, op het eiland Evia. Het 
2e grootste van Griekenland wordt onze nieuwe basis voor onze 
9e editie! De internationale teams kunnen via Athene hier naartoe 
vliegen. Voor hen die zich interesseren in bars, restaurants en 
winkels, is de hoofdstad Chalkis op zo’n 20 minuten rijden, de 
ideale stad om te bezoeken.

Naast een historische site en museum ligt het sportveld met 
natuurlijk gras. De stad stelt zijn accommodatie ter beschikking 

van ons toernooi. Van hieruit is de afstand 2,5 tot 4,5 km tot de 
gekozen hotels. Twee van deze hotels hebben zelfs een eigen 
5-a-side voetbalveld! Onze pakket-prijs zal jullie aangenaam 
verrassen.

Aangezien we een beperkt aantal kamers kunnen reserveren in 
de gekozen hotels, zullen we ook een maximaal aantal teams 
accepteren. Dus als u erbij wil zijn en u wil graag in het hotel van 
uw keuze wil verblijven, is snel zijn de boodschap. Want we volgen 
de regel: vol = vol

Wenst u warme vriendelijkheid, een lekkere keuken en een 
fantastisch ontspannende manier van het griekse leven te ervaren? 
Dan verwelkomen we je met open armen op onze 9e editie.

Efcharisto,
Lisbeth & Marc



Evia, the 2nd biggest island 
of  Greece. The island 

is a green paradise 
with small villages. 

Far from 
the crowded tourist 

islands and close 
enough 

to Athens.

EVIA in GREECE

Perfect to relax, take 
some sun, play soccer-5 
and enjoy the great 

greek food !

ATHENS

CHALKIS

ERETRIA
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Paradise 
for a splendid 

Holiday!

EVIA island
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Chalkis, capital of Evia
20' driving from Eretria !
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One of the most 
important city-states 

in acient Greece.

ERETRIA

Now a cosy 
tourist town to enjoy 

top fresh fish.
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De beste combinatie voor jouw team:
super voetbal en een leuke vakantie!

PAKKET DEAL

Keuze tussen 3*, 4* en 5* hotels

Gran Blue*** - 2.5 km van sportveld
•Gratis internet in de lobby van het hotel

Hotel Miramare****   
- 4.5 km van sportveld

•Gratis internet in de lobby van het hotel
•Gratis gebruik fut-5 veld van het hotel
•2 zwembaden & gratis gebruik van de 

badhanddoeken aan het zwembad

Negroponte Resort*****   
- 3.5 km van sportveld

•Gratis internet in de lobby van het hotel
•Gratis gebruik fut-5 veld van het hotel
•2 zwembaden & gratis gebruik handdoeken aan 

het zwembad

PAKKET dubbele kamer 
HALF PENSION

• Accommodatie voor 5 dagen & 4 nachten
• Moderne kamer met TV, badkamer & terras
• Ontbijtbuffet op 9 – 10 – 11 & 12 mei
• Dinerbuffet op 8 – 9 – 10 & 11 Mei, incl. water
• Welkom drink 
• “Champions Party” met bekers & trofeeën
• Registratie voor deelname / we spelen op écht 

gras op 9- 10 & 11 mei
• Gebruik van zwembad(en) & kosteloze parking 
• Officieel toernooi T-shirt B&C 150 gr
• Beker voor elk team & trofee voor “beste 

Goalkeeper”, “Beste Goalmaker” & “Fair-Play”
• De regering nam nog geen beslissing over de 

toeristentax. Deze zit dus niet in de pakket-prijs.

E 180 p.p.
Triple Room

E 195 p.p.
Double Room

E 285 p.p.
Single Room

E 200 p.p.
Triple Room

E 220 p.p.
Double Room

E 320 p.p.
Single Room

E 240 p.p.
Triple Room

E 260 p.p.
Double Room

E 380 p.p.
Single Room
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All those ingredients for a small price.
This hotel is our most basic choice of 3!

Situated direct on her private beach this club hotel 
will serve you a nice stay.

GRAN BLUE***

THINK SEA, 
COLORS, FUN AND FOOD…

_____
BUDGET choice_____
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HOTEL MIRAMARE****

This hotel lies amid green 
with Mediterranean vegetation of olive, 

mandarin, lemon, orange, fig and almond trees.
The service and friendliness is important as the cuisine which 

is based on Greek olive oil and fresh ingredients 
from the local market.

free 5-side soccer field !

______
FAVORITE 
choice______
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This hotel is a hidden treasure where 
the warm service, attention to details, 

the personalized service and excellent cuisine, 
will make your stay an unforgettable experience.

NEGROPONTE RESORT*****

free 5-side soccer field !

___
TOP 
choice___
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EXTRA NIGHTS BEFORE or AFTER THE EVENT
TRIPLE ROOM      DOUBLE ROOM     SINGLE ROOM

GRAN BLUE***

HOTEL MIRAMARE****

NEGROPONTE 
RESORT*****

The prices are based on half board.

ONE CHILD         TWO CHILDREN

0 - 2 years

3 - 6 years

7 - 12 years

+ 12 years

The prices are based on half board and for all hotels.

E 40 p.p.

FREE

E 50 p.p.

60%

100%

E 45 p.p.

50%

E 65 p.p.

E 55 p.p.

60%

100%

 E 85 p.p.

E 35 p.p.

FREE

E 40 p.p.

FREE

E 60 p.p.

PRICES FOR CHILDREN
The Government has not yet decided the price of the Tourist Tax. 
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NATURAL GRASS FIELDS
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A perfect start for tourist trips to...

Bouros

Athens

Epidaurus

Evia south

Evia Aidipsos

Korinthe

Chalkis

marmari

Delphi
Orakel

Korinthe
Osias Loukas 
Monastry
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the hotels serve international 
dishes and greek specialities GASTRONOMY  

OF GREECE
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Aegean Airlines 
Easyjet 

Flexflight 
Ryanair 

British Airways 
KLM 

Egyptair 
TAP Air Portugal 

Lufthansa 

Pegasus Airlines 
SAS 

Turkish Airlines 
Austrian Airlines 

Air France 
Etihad Airways 

Norwegian 
Qatar Airways 

LOT 
Air Serbia 

EL AL Israel Airlines 
Swiss 
Iberia 

Cobalt 
Emirates 
Blue Air 

Bulgaria Air 
Brussels Airlines 

Ukraine International 
Eurowings 

Alitalia 
Gulf Air 

Aeroflot 
MEA 

Reach the Copa del Mar by aiport Athens

info: 
www.skyscanner.net

Info airport Athens:
www.aia.gr
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Previous editions

Spain - Barcelona

Greece - Zakynthos

Portugal 
 Porto
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Previous editions

Italy - Milano Maritima

Salou - Spain

Algarve - Portugal

Italy - Riccione

Croatia - Porec
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A 100 reasons to join us 
in the COPA DEL MAR  

* The fantastic hospitality of the people!

* Clean blue water & peaceful towns

* The tasteful Greek food & wines!

* A perfect balance between morning sport & 
afternoon holiday!

* Hotels within max.4 km from sport fields

* Only 20 min from Evia’s capital Chalkis

* Close to Athens town & airport

* A moment to meet lots of international new 
friends and have a top Fair Play tournament!

* A international limited max of teams to keep the 
quality above quantity!!

And a 91 reasons more…  
just check it out and... join us in Eretria!!
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We look forward to welcome you!

Esperamos poder darle la bienvenida!

Nous serions ravis de vous accueillir !

Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu können!

Restiamo in attesa di darle il benvenuto!

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen!

Esperamos acolhê-lo!

Marc & Lisbeth
© all pictures used in the brochure are property of 
POLICIAN and can't be used without permission. 08 - 12 May 2018   Eretria  (Evia)  -  Greece   WWW.COPADELMAR.COM


