Res med Fredrick Andréason
21 - 28/10 2016 Marina Playa Golf,
Alicante, Spanien.
Marina Playa Golf Resort har ett oslagbart läge vid vattnet och bara 50 meter
från Marina Golf. En modern anläggning som har fyra pooler, hälsocenter och
utmärkt restaurang - perfekta alternativet för att göra det mesta och bästa
av din golfvecka!
Snabblänk att boka

Grupp Fredrick Andreasson, Alicante, Marina Playa Golf, 21/10 2016

Program Fredrick Andréason 21 - 28/10 2016
Avresa 2016-10-21 (fredag). 2016-10-28 (fredag). 11 995 kr (10 995 kr med rabatt).
- Flyg, ingår i priset Reguljart flyg med SAS fran Stockholm Arlanda till Alicante
transport av normalbagage 20 kg, samtliga idag kanda skatter och avgifter. Golfbag
betalas vid incheckning pris idag fr. 199 kr/vag. Preliminara flygtider:
SK1853 Arlanda – Alicante 06.30 - 10.35 (direktflyg)
SK1854 Alicante – Arlanda 11.35 - 15.25 (direktflyg)
- Transfer, ingår i priset Transfer mellan flygplats och hotellet i samband med ankomst
och avresa.
- Hotell, ingår i priset 7 natter i dubbelrum med halvpension pa Marina Playa Golf
Resort, gangavstand mellan hotell golfbanan.
- Golf, ingår i priset 5 dagar med golf under veckan med forbokade starttider pa
formiddagar, tillgang till range med bollar och ovriga ovningsomraden. Golftraning med
Fredrick ingar i resans pris, bade i grupp och individuellt.
- Beställningsvillkor I bokningsstegen erbjuds olika tillval; enkelrum och
avbestallningsskydd.
Handpenning 3 500 kr betalas inom 3 dagar efter bokning, motsvarar
kostnaden for flygbiljett samt anm.avg och aterbetalas ej i handelse av avbokning utan
avbestallningsskydd. Flygresan gar ej heller att avboka eller andra. Slutbetalning 30
dagar innan avresa. Tillval; Avbestallningsskydd (6.00 %), enkelrum (1 295.00 kr).
Paketerings dag; 15/4 2016. Bokning bäst-före-dag; 31/5 2016. Resan arrangeras av Golf
World Travel. Box 19009, S-104 32 Stockholm, Sweden. Phone: + 46 - 8 – 545 665 30.
Home page: www.golfworldtravel.se E-mail: info@golfworldtravel.se

