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Uforglemmelige grupperejser
i verdens største aktive ferieresort 

 Sport- og motionsklubber

 Idrætshøjskoler, efterskoler

 Forretningskonferencer

 Fitnesscentre

 Universiteter

 Elite-træningslejre
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Kære læser, 

Club La Santa er verdens største aktive ferieparadis, bygget på sport og motion,
wellness, sundhed og masser af sociale aktiviteter, i et behageligt varmt klima under
Lanzarotes sol. Hvert år besøger over hundrede grupper Club La Santa, for enten at have en  
aktiv og social ferie, et seriøst træningsophold eller afholde en forretningskonference i inspireren-
de omgivelser:

Sport- og motionsklubber
Fitnesscentre
Elite-træningslejre
Idrætshøjskoler, efterskoler og universiteter
Forretningskonferencer

Mange af grupperne er blevet stamgæster med tiden, og besøger os næsten hvert eneste år.  
Hvorfor? Naturligvis på grund af det varme klima, sporten og de mange muligheder for at være 
aktive sammen.

Der er også en anden vigtig grund.

På Club La Santa findes en helt fantastisk stemning, energi og smittende livsglæde, som man 
sjældent - om muligt - finder andre steder i verden. Vi hører ofte fra gæsterne, at de føler sig så 
opløftet af stemningen, at rejsen ganske enkelt går op i en højere enhed og bliver uforglemmelig.

Derfor kan vi med sikkerhed sige, at der venter jer en ganske særlig og fantastisk
oplevelse på Club La Santa. Læs mere om hvad vi kan gøre for dig og din gruppe her i brochuren.

Vi håber at se jer på Club La Santa.
Be Your Best
Michael Rygaard Jensen 
Salgsdirektør Danmark

Der venter en fantastisk oplevelse...
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For alle gæster er der fri og ubegrænset adgang til stort set alle 
sportsfaciliteter, sportsudstyr og holdinstruktioner på Club La 
Santa.

Når I er 20 eller flere der rejser sammen, kan I benytte Club La 
Santas fordele for grupperejsende:

 Få Rabat – 10% rabat på rejse og ophold.*

 Få udarbejdet et skræddersyet program for jeres rejse i 
samarbejde med en salgskonsulent i Billund  - helt gratis.

 • Forhåndsreservation af faciliteter og udstyr
 • Få tilknyttet en træner fra vores Green Team
 • Reservation af tid og plads i vores restauranter
 • Særlige arrangementer i restauranter, konferencelokaler  

 eller på diskoteket
 • Forhåndsreservering af mødelokale og AV-udstyr
 • Forhåndsreservering af udflugter

*Gælder ikke i højsæsonen.

Fordele for grupperejsende 

 Få rabat på Club La Santa merchandise til brug på opholdet, 
f.eks. drikkedunke.

 VIP service til gruppeledere fra vores gruppeafdeling på Club 
La Santa, som er din/gruppelederens kontakt på stedet, og 
som servicerer jer ift. opståede ændringer eller nye ønsker 
fra jeres side.

Tag kontakt til salgskonsulenterne på 76 500 400 og hør mere 
om jeres muligheder.
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Når I har bestilt rejsen, tager din salgskonsulent kontakt til 
gruppelederen og sammen påbegynder I planlægningen af pro-
grammet for jeres rejse. 

Få eksempelvis udarbejdet et tematiseret program, f.eks. cykling 
og yoga, eller vælg frit fra alle hylder. Se her et uddrag af et 
gruppeprogram.

Få udarbejdet et 
skræddersyet program

Gruppeprogram

Fredag
15:00-16:00  Rundvisning på Club La Santa
16:30-18:00  Fodbold på 5-a-side banen
18:00-19:00  Gruppemøde i mødelokalet Timanfaya
20:00 Spisning på restaurant Atlantico

Lørdag 
08:00-09:00  Morgengymnastik og løb 
 (fælles med øvrige gæster)
09:30-10:30  Morgenmad i restaurant Atlantico
11:00-15:00  Landevejscykling, 20 cykler er reserveret
11:00-12:00  Svømning  - North Pool, 
 4 svømmebaner er reserveret
14:00-15:00  Squash, 3 squashbaner er reserveret
17:00-18:00  Afspænding, Stretch & Relax på 5-a-side
19:00-21:00  Middag på Restaurant El Lago

Søndag 
08:00-09:00  Body Bike (spinning) med instruktør
09:30-10:30 Morgenmad i restaurant Atlantico
11:00-13:00  Tennis og paddletennis med instruktør
13:00-15:00  Windsurfing, SUP, kajak, svømning i lagunen
17:00-18:00  Afspænding, yoga på 5-a-side
19:00 Middag på restaurant Atlantico
20:00-21:00  Gruppemøde i mødelokalet Timanfaya

Mandag 
08:00-09:00 Morgenmad i Restaurant Atlantico
09:00-14:00  Udflugt til Timanfaya og El Golfo
15:00-17:00  Beachvolley og strandfodbold
18:00  Middag på restaurant Atlantico
19:00-20:00  Gruppemøde i mødelokalet Timanfaya
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”All Sport Inclusive” for grupper  
Alle vores gæster har fri adgang til stort set alle aktiviteter og 
sportsfaciliteter, sportsudstyr, instruktion og turneringer under 
deres ophold på Club La Santa.

Som en del af en gruppe, har du den ekstra fordel, at du kan 
reservere faciliteter, udstyr og yderligere instruktion forud for 
dit ophold via vores gruppeafdeling. Du kan reservere faciliteter 
for hele gruppen sammen, eller for en del af din gruppe, hvis du 
ønsker at bruge forskellige aktiviteter. Jo tidligere du begynder 
at planlægge, jo større chance har du for at arrangere alle dine 
aktiviteter på de ønskede tidspunkter.

Du har også mulighed for at deltage i nogle af vores sædvanlige 
instruktioner og turneringer, der tilbydes hver uge. Blot skal 
du være opmærksom på, at du skal tilmelde dig individuelt 
med et maksimum på 5 personer pr. aktivitet. Bemærk også, 
at disse aktiviteter kun kan bookes få dage forinden, afhængigt 
af aktiviteten. Henvend dig i Sportsbooking eller brug Sports 
Booking app’en til at reservere.

Ønsker i personlig instruktion og dykning, vil der blive opkrævet 
et ekstra gebyr. Vi sælger også tennisbolde, badminton fjerbolde 
mm. i Sportsbookingen, hvis det kræves.

En ny måde at låne udstyr
Sportsbookingen er vores nervecenter og er centralt beliggende 
i midten af Club La Santa. For at låne sportsudstyr, skal du blot 
scanne dit nøglekort i Sportsbookingen hver gang du låner 
noget.

Lørdag
14:00-18:00    Tredive racercykler
14:00-18:00    To Mountain Bikes
19:00-20:30    Fodboldbane

Søndag
08:45-11:00    To padeltennisbaner
16:00-17:00    Fire svømmebaner

Mandag
10:00-12:00    Aquatlon

Tirsdag
08:45-11:00    To padeltennisbaner
14:00-18:00    Toogtredive racercykler
14:00-15:00    Fem svømmebaner

Onsdag
09:00-11:00    To padeltennisbaner
12:30-18:00    Mountain Bikes

Torsdag
08:45-11:00    Tre Paddletennis baner 
16:00-18:00    Beachvolley

Eksempel på gruppeønsker
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Oplev fantastiske Club La Santa 
Club La Santa åbnede i 1983, og faciliteter og lejligheder er 
løbende blevet vedligeholdt og udviklet. I 2014 udvidede vi 
betydeligt, med 96 luksuriøse suiter og masser af nye faciliteter, 
herunder to opvarmede 50 meter bassiner, to områder til aer-
obic, dans, yoga, fitness og andre aktiviteter, et dansestudie, en 
sportshal, squashbaner, træningsområder til golf, en ny restau-
rant og et eksklusivt center til møder og foredrag.

Siden da har vi løbende forbedret såvel forhold som menu i 
vores restauranter, samt forbedret forholdende til TRX og Cross-
Fit, samt totalrenoveret den oprindelige sportshal, således at vi 
nu kan tilbyde 2 moderne og afkølede sportshaller.

En ny legeplads til de mindste, en 20 hullers minigolf bane samt 
petanque baner er der også blevet plads til, ligesom vi har åbnet 
en hal til klatring på væg.
 

CrossFit-område
Danse studie
Dykkercenter
Fitnesscenter
Fodboldbane
Golf chipping &driving område
Golf putting green
Golf træningscenter 
Laguna (Aerobic)
Minigolfbane
Nordhallen
Nordpool 50m
Petanque
Padeltennis-baner
Løbebane
Slack Lines
Sydhallen
Sydpool 50m
Sports Booking & guides
Sport Performance Studio
Squashbaner
Bordtennis
Tennisbaner
The Lawn
TRX® 
Volcano 
Vandsportscenter
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CLS Arena Disco
El Lago Restaurant
Green Bar
Twister & Hinkebane 
Legeplads
Børnepool
La Plaza Restaurant
Fritidspool
Udendørsskak
Play Time
Pool Bar
Restaurant Atlántico
Sports Café
Torvet (aftenunderholdning)
Wellness Center
2xBehandlingsrum 
(Wellness)

Slap af

5-A-Side
Aquatic-Center
Stadion/Atletik
Barpark
Basketball bane
Battle Ropes

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11

Beach volley baner 
Cykelcenter & 
Cykelværksted
Body Bike lokale
Klatrerum
Boksering



       BE YOUR BEST                      Ring til vores salgskontor på tlf. 76 500 400

Find passende lejligheder til 
gruppen

De fleste af de oprindelige lejligheder er renoveret indenfor 
de seneste år og fremstår nu moderne. Vælg mellem Comfort, 
Comfort View og de nye suiter, i forskellige størrelser og 
kategorier.

Comfort   

Comfort lejlighederne er renoveret i perioden 2011-2015, og 
kan bestilles i følgende kategorier:

CF1  CF2 CF22

Max. pers. 3 voksne + 1
barn (u. 15 år)

6 personer 6 personer

Terrasse uden udsigt  uden udsigt  uden udsigt

Soveværelse 1 2 2

Badeværelse 1 1 2

Kogeplader 2 2 4

Køleskab/frys   

El kedel &
microovn

  

Wifi dækning   

Comfort View

Comfort View lejlighederne fremstår lyse og moderne og er 
renoveret i perioden 2011-2015. Lejlighederne kan bestilles i 
følgende kategorier:

CFV1 CFV22

Max. pers. 3 voksne + 1
barn (u. 15 år)

6 personer

Terrasse   med udsigt  med udsigt

Soveværelse 1 2

Badeværelse 1 2

Kogeplader 2 4

Køleskab/frys  

Elkedel &
microovn

 

Wifi-dækning  
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SU1SV SU2 SU2SV SU3SV

KVM 69 89 89 158

Max. pers. 3 voksne + 1
barn (u.15 år)

6 personer 6 personer 8 personer

Terrasse havudsigt begrænset 
udsigt

havudsigt havudsigt

Soveværelse 1 2 2 3

Badeværelse 2 2 2 4

Kogeplader 2 2 2 2

Køleskab/frys    

El kedel &
microovn

   

Kaffemask. &
brødrister

   

TV & Wifi    

Vores 96 moderne suiter er designet 
af det berømte danske arkitektfirma 
Henning Larsen, stærkt inspireret af 
Lanzarotes unikke hvide stenhuse og 
sorte lava som kontrast.

Suiterne har udsigt over lagunen og 
Atlanterhavet.

Suiter
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Barer og diskotek

Efter aftensmaden samles gæsterne på torvet eller i en af de tre 
hyggelige barer.

I Green Bar spilles der pool og dart, og det er muligt at reservere 
tid og plads for grupper. Har I stadig energi og kræfter tilbage 
senere på aftenen, kan I danse, nyde det gode selskab og en 
cocktail til rytmerne fra vores egen DJ. Diskoteket er åbent hver 
mandag, onsdag og lørdag nat fra 22:30.

Som gruppe er det muligt at reservere diskoteket og bartendere 
til eget arrangement, dog ikke på mandage. For unge under 18 
år kan der arrangeres et alkoholfrit arrangement.

Se mere om restauranterne og barer på www.clublasanta.dk

Bemærk: Der serveres ikke alkohol for personer under 18 år.

Middagsselskab 
i El Lago

Mange grupper vælger at afholde middagsselskaber en aften i løbet opholdet i El Lagos hyggelige omgivelser ved lagunen. 
Det er en fantastisk hyggelig måde at være sammen på.

Kontakt din salgskonsulent og få planlagt mad og drikke inden afrejse.

Restauranter

På Club La Santa kan du vælge mellem fire restauranter, og alle 
besøg som gruppe planlægges inden afrejse gennem din salgs-
konsulent.

Restaurant Atlantico serverer kvart-, halv- og helpension, og 
som gruppe får I faste pladser og tidspunkt efter jeres ønske. 
De fleste grupper vælger pension på Atlantico, da det er nemt, 
udvalget er stort, og det er god mad til prisen. 

Måske I også har lyst til at prøve noget andet. Derfor får I med 
halv- og helpension på Atlantico 12€ rabat pr. person, når I spis-
er middag i restauranterne La Plaza eller El Lago. Dette tilbud er 
det muligt benytte sig af 2 aftener pr. uge, dog ikke mandag og 
onsdag i La Plaza. 

På à la carte restauranterne kan I reservere bord efter behov, 
dog inden afrejse gennem salgskontoret. 
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Wellness og massage

Vi anbefaler klart et besøg i de beroligende og afslappende 
omgivelser i vores Wellness Center. Prøv de lækre bade, og res-
tituér med kulde/varme påvirkninger; det er pleje af både krop 
og sjæl:

• Hydroterapi pool
• Jacuzzi
• Dampbad
• Sauna (separat for herrer og damer)
• Kolde bade

Endvidere tilbyder vi et rigt udbud af forskellige massager og 
skønhedsbehandlinger. Se mere på www.clublasanta.dk, og plan-
læg restitution og nydelse i Wellness centret med din salgskon-
sulent.

Udflugter

Club La Santa tilbyder et stort udflugtsprogram med underhold-
ning og kulturelle oplevelser. Vi anbefaler et besøg i Timanfaya 
og markedet i Tequise.

Se det samlede program på www.clublasanta.dk og planlæg 
jeres udflugter med din salgskonsulent.

Dykkerskole, snorkel og dykning

Snorkelsafari eller dyk med iltflasker i havet er meget popu-lært. 
Det klare vand omkring Lanzarote byder på et rigt dyreliv, og der 
ligger enkelte vrag, der kan udforskes af de erfarne dykkere.

Begyndere kan tage et dykkercertifikat fra Discover Scuba, hvor 
de første dyk foregår i trygge rammer i Club La Santas pool.
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Green Team

Green Team består af mere end 40 sportsinstruktører og guider, og er et vigtigt omdrejningspunkt på Club La Santa, da de planlægger 
og arrangerer alle aktiviteter i det omfattende ugeprogram.

Sportsinstruktørerne kommer fra hele verden, og mange er unge mennesker fra Danmark. Alle taler flydende engelsk, som er det 
primære sportssprog på Club La Santa.

Som gruppe kan I bestille hold- og personlige instruktioner fra sportsinstruktørerne inden afrejse, gennem din salgskonsulent.

Bestil et personligt møde

Bliv inspireret til en fantastisk oplevelse med et personligt møde 
eller et foredrag til skolen, uddannelsesstedet, firmaet eller 
foreningen.

Vi kommer gerne ud til jer og sætter ord og billeder på hvad en 
rejse til Club La Santa kan indeholde og hvad det har betydet for 
mange mennesker og grupper gennem tiden.

Kontakt os på 76 500 400 for reservation af et møde eller et 
foredrag. Vi håber at se jer på Club La Santa.

Kontakt Club La Santa

Club La Santa har salgskontor i Billund lufthavn. Kontakt en 
salgskonsulent på 76 500 400, hør mere om hvad vi kan gøre for 
dig, og få information om priser og ledige afgange.

Du kan læse mere om Club La Santa på www.clublasanta.dk og 
se billeder og videoer.

Følg os på Facebook og se hvad folk deler og skriver om os.
Se vores egne og gæsterne videoer på YouTube.


