Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Sollentuna GK & Niclas Björnsson!

Spanien, Villaitana, 4 - 11 november, 2019
Spanien

Campo Levante är mästerskapsbanan som passar alla typer av spelare.
De med lite högre handicap kommer att gilla banans breda fairways,
medelhandicaparna kittlas av utmaningarna och de duktiga spelarna får
förbereda sig på att det inte är att bara ”ställa ut klubborna” och göra par
på varje hål. Ni spelar även den kortare och lite knixigare banan, Campo
Poniente, med par 62, här ingår del i golfbil.
Träningsområdet har allt som behövs för en veckas bra träning. Området
ligger i direkt anslutning till banan och klubbhuset. Här finns en bra range
där ni slår från gräs, område för bunker- och pitchträning, samt en puttinggreen.
På Melia Villaitana är det lätt att trivas. Inom hotellområdet finns ytterligare ett hotell, samt flera restauranger för alla smaker. Dessutom spa, flera
poolområden och barer – ja, här finns det mesta. Allting ligger koncentrerat vilket skapar både harmoni och en känsla av välorganiserad lyx.
Vad sägs om att starta kvällen med en drink, kanske i den ståtliga baren i
hotellobbyn för att sedan njuta av en god middag. Rummen på hotellet är
som sig bör av mycket hög standard och väl tilltagna. På Villaitana finns
alla faciliteter ni behöver för en lyckad vistelse och lite till.

Anmälan
www.golfplaisir.se/niclas19
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 12 juli 2019.
För mer information, kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se
eller ring 08-519 303 00.

På Melia Villaitana Hotel har du
två stycken Jack Nicklaus-designade
golfbanor precis intill hotellet, och
bara minuter till nattlivet i Benidorm.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flygresa Stockholm - Alicante t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Melia
Villaitana
• 7 frukost & 6 middagar
• 5 greenfees på Villaitanas golfbanor
• Träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.495:Avbeställningsskydd: 400:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person

14.995:-

