
GOLFRESA TILL  
Alicante, Spanien med Fredrick Andréason 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valle del Este 21-28 mars 2021 
 

Varmt välkomna att följa med på vårens golfresa till 

Spanien och Valle del Este. 

Med Fredrick Andréason och Birdie Golf Tours bokar och 

betalar ni tryggt och säkert. 
 

 Ni anmäler er till oss och bokar därefter ert flyg 

 2 veckor innan avresa erläggs en anmälningsavgift 

på SEK 2000*, resten betalas på plats till vår golfvärd  

 Ni har full rätt att boka av hela vistelsen fram till 72 

timmar före avresa utan kostnad, därefter ordinarie 

avbokningsregler. 

 Ni bokar eget flyg med SAS** 
 

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. Bara 
några steg från hotellet ligger ett litet torg med ett par 
restauranger, en trevlig pub och ett litet supermercado. 
Golfbanan är av omväxlande karaktär med breda fairways, 
strategiskt placerade bunkrar och vattenhinder.  
 

* Anmälningsavgiften återbetalas vid sjukdom där läkarintyg 
finns och självklart om Covid 19 gör att vi inte kan resa. 

** Läs noga SAS regler. Under hösten har det varit fullt möjligt 

att boka om individuella biljetter, väldigt förmånligt, fram till 72 
timmar innan avresa. 
 

Fredrick Andréason PGA Tränare 
073-9935563 – fredrick.a@pgasweden.golf 

Datum & Information 
 
Avresa 21 mars, direktflyg 07.00 
Hemresa 28 mars, direktflyg 11.40 
Viktigt att ni bokar SAS flyg med 
ovanstående tider, finns bara ett. 
 
I vårt grundpaket ingår;  
7 nätter, del i dubbelrum  
Halvpension, frukost och middagsbuffé 
Golf 5 dagar 
Golfvagn 
Golfträning med Fredrick både i grupp 
och individuellt 
 
SEK 10 990  
 
Tillkommer: 
- Flyg, bokar ni SAS+ ingår golfbag 
-Transfer ca SEK 1000-1500  
- Enkelrumstillägg SEK 2500 
 
Då vi har ett begränsat antal platser 
ber vi att ni mailar oss när ni bokar flyg. 
Bekräftad plats och bokat flyg är 
detsamma som anmäld på resan  
 
mail till  
info@birdie.se 
 
Varmt välkomna  

 


