
Pentru pasionații de mișcare în aer liber: 

antrenamente pe plajă, plimbari pe faleza și 

multă distracție Bodyshape-style! 

“Sunshine, Sweat & Fun” 

Fitness Retreat in Marbella 
Costa del SOL, Spania 

18 – 25 octombrie 2022 
 

Petrece timp în aer liber și transforma plaja in gym-ul tau personal, cu sesiuni de 

antrenamente care au drept bonus vedere la apele azurii ale Mării Mediterane. Antrenorii 

experți Bodyshape si antrenori locali de renume te vor ghida sa faci miscare de placere 

exercitii variate, folosind accesorii sau propria greutate a corpului, de-a lungul plajelor aurii 

din Marbella, alergând de-a lungul falezei și urcându-te la poalele munților locali pentru un 

antrenament de fitness full-body. Antrenorii noștri experți vor personaliza antrenamentul la 

nivelul tău personal, in functie de conditia ta fizica. Transpiri sub razele soarelui în timp ce 

lucrezi sub indrumarea Coach-ului Bodyshape și echipa sa pentru a crea un antrenament 

dinamic si plin de surprize. Soarele cald andaluz, natura uluitoare care înconjoară Marbella și 

briza sărată a mării iti vor creste instant nivelul de endorfine. Pregătește-te de un sejur 

memorabil cu peisaje spectaculoase! 

 
Pachetul include: 

 
• 7 nopți de cazare în cameră dublă în centrul istoric din Marbella, Old 

Town House Boutique Hotel 

• 7 x mic dejunuri 

• 8 x mese sănătoase, incluse, Bodyshape-approved 

• Transfer de la Aeroportul Malaga la hotel și retur 

• Cadou de Bun venit în Retreat și Cocktail de întâmpinare 

• Zilnic, 2 sesiuni de antrenamente/zi în aer liber cu antrenorii Bodyshape 

+ antrenori locali din Marbella 

• Snacks, protein shakes + apa, la antrenamente 

• 1 x lectie de Padel outdoor (cel mai popular sport din Spania), cu un 

coach local certificat + transport inclus 

• 1 x intrare la cel mai mare gym in aer liber din Marbella (transport inclus) 

• Friday night cocktail @ Sky Bar Puerto Banus + transport inclus 

• Cină de rămas-bun cu petrecere si flamenco show (include 2 feluri de 

mâncare + o băutură la alegere) 

• Însoțire permanentă pe toată perioada retreat-ului de către un 

Bodyshape Transformation Coach 

 

Preț: 1330 EURO 
Preț „LAST MINUTE” (până la 14.10.2022): 

1052 EURO 

Pachetul NU include: 

• Biletul de avion București-Malaga și retur 

• Excursii optionale (Ronda, Gibraltar) 

• Polița de asigurare medicală de călătorie și 

asigurare storno 

Detalii + inscrieri la: 

 
Bodyshape Transformation Centre 

Persoana de contact: Cătălina Ilias 
info@born2succeed.ro | 0742 297 687 

mailto:info@born2succeed.ro


INFO UTILE 
Marbella Fitness Retreat by Bodyshape Transformation Centre 

18 – 25 octombrie 2022 

 
 

Tarif retreat: 1330 euro 

Pret LAST  MINUTE: 1052 euro – pentru inscrierile de pana la data de 14 octombrie  2022 

 
Termene de plata 

• Pretul pachetului complet, la inscriere 

• Plata se face in RON la cursul BNR din ziua respectiva + 2% comision de schimb valutar 

 
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 

 
• 500 euro penalizare daca renuntarea se face cu mai putin de 29 de zile inaintea plecarii; 

Politica de COVID: In cazul unor restrictii aplicate intre calatoriile dintre Romania si Spania legate de Covid, sau in cazul 

anularii zborurilor intre cele doua tari, intregul retreat se va muta la o alta data, in limita a doi ani de la data cancelarii. 

 
Asigurare de calatorie 

*IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate 

de anulare, inclusiv in cazul infectarii cu SARS-COV2 a dvs. sau a rudelor apropiate, contracarand efectul penalizarilor 

aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce 

cauzeaza anularea calatoriei. 

 
Pentru politele de asigurare de grup, beneficiati de o reducere de 5% cu Groupama Asig. 

 
Va invitam sa-l contactati din partea Bodyshape pe: 

Marius Paduraru 

Mobil : 0722.823.123 

marius.paduraru@prestigeasig.ro 

 
Orar zbor 

 

mailto:marius.paduraru@prestigeasig.ro


Contact pentru TICKETING – bilet de avion 

 
Pentru facilitatea achizitiei biletului de avion, va rugam sa o contactati prin email, telefon sau 

WhatsApp pe Cristina Basangeac, Account Manager la agentia de turism Magic Holiday.  

 
Cristina Basangeac 

Account Manager 

Benjamin Franklin 16, etaj 1, Sector 1, Bucuresti 

Telefon: +40 747 307 983 

Sediu: +40 021 311 0639 

Email: ticketing@magicholiday.ro 
 

 

Informatii utile 

• Documente necesare calatoriei: carte de identitate sau pasaport simplu electronic sau temporar 

valabil cel putin 6 luni de la incheierea calatoriei. 

• Avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice 

pana la data plecarii, independent de vointa noastra (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in 

autocar, restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena si control al 

starii de sanatate, formalitati vamale); 

• Ca o consecinta a reglementarilor anti-Covid, care pot suferi modificari periodic, in timpul sejurului dvs. 

livrarea anumitor servicii poate dura mai mult decat de obicei, iar unele facilitati pot fi prevazute cu 

anumite limitari. De aceea apelam la intelegerea Dvs si va rugam respectarea in permanenta a regulilor 

in vigoare, in momentul sejurului Dvs, pentru a garanta siguranta tuturor; 

•  Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi 

lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor 

parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care 

acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; 

informatii suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro; 

• Persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a 

certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite) 
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