
GOLFRESA TILL  

VALLE DEL ESTE 
Alicante, Spanien med Fredrick Andréason 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vet att allt är osäkert och kan förändras  
snabbt, därför kan ni som resenärer fritt 
avboka resan 48 tim innan avresa. Ni kommer 
också kunna betala resan på plats till Birdie 

Golf Tours personal som finns med under veckan.  
 

Nu till resan Varje speldag innehåller både möjligheter att 
spela, träna och lära sig något nytt! På  gruppträningarna 
fokuserar vi på puttning och närspel sen finns det även 
möjligheter individuella sving lektioner under veckan. 
 
Valle del Este  
Ca. 2 timmar söder om Alicante hittar du härliga Valle del 
Este. Det är en komplett resort där golfbanan ligger 
alldeles utanför dörren.Hotellet är fyrstjärnigt och håller en 
bra standard. Det finns en väl tilltagen spaavdelning och 
bara några steg från hotellet ligger ett litet torg med ett par 
restauranger, en trevlig pub och en litet supermercado. 
 

Golfbanan är en ökenbana av omväxlande karaktär med 
bredafairways, strategiskt placerade bunkrar och vattenhinder. 
 
Banan öppnade för spel 2002.Den är designad av José 
Canales som lyckats skapa en bana som för tankarna till en 
ökenbana i Arizona med sina kaktusar och upphöjda,  
gröna tees. 
 

Intresseanmälan till:  Fredrick Andréason  
Fredrick.@pgasweden.com  
073-993 55 63 

DATUM & INFORMATION 
 
Avresa 7 november  
Hemresa 14 november 
 
I vårt grundpaket ingår;  
7 nätter, del i dubbelrum 
Halvpension, frukost och 
middagsbuffé 
Golf 5 dagar 
Golfvagn ingår 
Golfträning med Fredrick både i 
grupp och individuellt 
Transfer 
SEK 11 000 kr 
 
Tillkommer  
- Flyg tillkommer och bokas separat 
 
Onsdagen den 16/9 finns Fredrick 
och Susanne på Vallentuna GK för 
att möta upp er och försöka svara 
på så många frågor som möjligt  
 
Hoppas vi ses !  
Ps, för de som bokar en resa och 
gärna vill spela, bjuds ni på halv 
greenfee den dagen. 
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