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Välkommen att följa med till Alicante Golf. Jag erbjuder 
skräddarsydda resepaket med boende, golf och träning i höst 
och nästa vår. Flyget bokar du själv med SAS, Ryanair eller 
Norwegian då kan du välja vilken typ av biljett som passar dig.  
 

Jag har ordnat med Resegaranti hos Kammarkollegiet och du 
kan betala resan via kort till mig vilket gör att du kan ta del av 
ev. Reseförsäkring som finns kopplat till ditt kort. 

 

Alicante golfbana 
Är en parkbana som är ritad av Seve Ballesteros. Banan har en 
stor variation av olika golfhål. Banan är relativ platt och har 
fem stora sjöar som är mer eller mindre i spel beronde på hur 
du väljer att spela banan. Banan är en rolig utmanning som 
passar golfare på alla nivåer. 
 

Hotell Alicante Golf  
Fyrstjärnigt hotell med spa och sport klubb som erbjuder bla. 
paddel, massage, yoga.  
De rymliga rummen på Hotel Alicante Golf har ljus inredning 
luftkonditionering, och en terrass/balkong.  
Strax utanför hotellet finns ett litet torg med flera resturanger 
och tågstation med namnet Campo de Golf. Du reser snabbt in 
till Centrala Alicante med tåg eller taxi.   
 

Några viktiga avstånd  
- Centrala Alicante 10 min med taxi eller tåg 
- Playa de San Juan 5 min promenad 
- Super Marcado 6 min promenad uppför gatan 
- Airport Alicante (ALC) 20 min med transfer eller taxi 
Intresseanmälan till:  

 

Paket 9 okt – 16 okt 2021   
- 7 nätter med frukost 
- 4 rundor golf inklusive golfbil  
- Träning och lektioner på plats med 
Fredrick  
-Träning med Fredrick i grupp eller 
privat före resan värde 1 000 kr   
 

Total pris 9 995 kr  
Enkelrumstillägg: 2 199 kr  
 

Rekommenderade Flighter  
9 okt Arlanda (ARN) – Alicante (ALC) 
SAS SK 1571  Kl. 06:00-10:05 
SAS SK 1853  Kl. 15:15-19:20 
Norwegian  Kl. 06:15-10:20 
 

16 okt Alicante (ALC) – Arlanda (ARN)  
SAS SK 1572  Kl. 10:55-14:55 
SAS SK 1854  Kl. 20:20-00:20 
Norwegian  Kl. 11:05-15:10 
 

Övriga tillval 
Transfer Flygplatsen (ToR)   ca.60 Euro 
Extra natt   65 Euro   
Extra Rond kl 8-12:50  70 Euro 
Extra Rond Twilight kl 13:00 45 Euro 
Golfbil   30 Euro 
 

Övrigt 
- Middagar ingår ej i resan dock varje 
kväll kommer det finnas ett förslag på 
restaurang att följa med till. 
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Välkommen att följa med till Alicante Golf. Jag erbjuder 
skräddarsydda resepaket med boende, golf och träning i höst 
och nästa vår. Flyget bokar du själv med SAS, Ryanair eller 
Norwegian då kan du välja vilken typ av biljett som passar dig.  
 

Jag har ordnat med Resegaranti hos Kammarkollegiet och du 
kan betala resan via kort till mig vilket gör att du kan ta del av 
ev. Reseförsäkring som finns kopplat till ditt kort. 

 

Alicante golfbana 
Är en parkbana som är ritad av Seve Ballesteros. Banan har en 
stor variation av olika golfhål. Banan är relativ platt och har 
fem stora sjöar som är mer eller mindre i spel beronde på hur 
du väljer att spela banan. Banan är en rolig utmanning som 
passar golfare på alla nivåer. 
 

Hotell Alicante Golf  
Fyrstjärnigt hotell med spa och sport klubb som erbjuder bla. 
paddel, massage, yoga.  
De rymliga rummen på Hotel Alicante Golf har ljus inredning 
luftkonditionering, och en terrass/balkong.  
Strax utanför hotellet finns ett litet torg med flera resturanger 
och tågstation med namnet Campo de Golf. Du reser snabbt in 
till Centrala Alicante med tåg eller taxi.   
 

Några viktiga avstånd  
- Centrala Alicante 10 min med taxi eller tåg 
- Playa de San Juan 5 min promenad 
- Super Marcado 6 min promenad uppför gatan 
- Airport Alicante (ALC) 20 min med transfer eller taxi 
Intresseanmälan till:  

 

Paket 21 mars – 28 mars 2022   
- 7 nätter med frukost 
- 4 rundor golf inklusive golfbil  
- Träning och lektioner på plats med 
Fredrick  
-Träning med Fredrick i grupp eller 
privat före resan värde 1 000 kr   
 

Total pris 9 995 kr  
Enkelrumstillägg: 2 199 kr  
 
 

Övriga tillval 
Transfer Flygplatsen (ToR)   ca.60 Euro 
Extra natt   65 Euro   
Extra Rond kl 8-12:50  70 Euro 
Extra Rond Twilight kl 13:00 45 Euro 
Golfbil   30 Euro 
 

Övrigt 
- Middagar ingår ej i resan dock varje 
kväll kommer det finnas ett förslag på 
restaurang att följa med till. 
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