Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Fredrick Andréason till Spanien!

Costa Ballena, 22 - 29 oktober, 2022
Spanien

Costa Ballena Ocean Golf Club är en utmärkt golfanläggning. Här finns en
mycket trevlig 27-hålsbana och även en rolig korthålsbana med 9 hål. Allt
är koncentrerat kring det mysiga klubbhuset med utsikt över den enorma
drivingrangen och havet. Den “gamla” banan, hål 1-18, bjuder på en omväxlande parkbana kantad av palmer, olivträd, buskar och till och med lite
vatten. Golfbanan är generös, de första nio hålen är lite enklare än de sista
nio, där du också spelar några hål längs havet.
Barcelo Cosat Ballena Golf & Spa är ett utmärkt golfhotell beläget direkt
vid golfbanan med närhet till havet. Hotellet är ett utpräglat golfhotell perfekt anpassat för en lyckad golfvistelse. Stora panoramafönster vetter mot
golfbanan vilket skapar en härlig golfkänsla redan i lobbyn. Detsamma
gäller den trevliga restaurangen som erbjuder lokala läckerheter blandat
med inspiration från världens alla hörn. För den som är öm i kroppen efter
att ha spelat mycket golf rekommenderar vi gärna ett besök i hotellets
mysiga spa.
Träningsfaciliteterna på Costa Ballena är bland de bästa vi kan erbjuda,
drivingrangen är enorm och vackert belägen med utsikt över havet, och
dessutom finns det en trevlig korthålsbana med hål runt 100 m

Anmälan
www.golfplaisir.se/fredrick2022
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 20 juli 2022.
För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se
eller ring 08-519 303 00.

Costa Ballena, beläget utmed sandstranden på den spanska atlantkusten strax söder om soliga Sevilla är
ett perfekt golfresmål för den som
älskar semestergolf av hög klass!

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Stockholm-Malaga t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Barcelo Costa
Ballena Golf & Spa
Halvpension (frukost och 6 middagar)
5 greenfees på Costa Ballena
Golfvagn
Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
Avbeställningsskydd:
Golfbagsförsäkring:

1.995:700:195:-

Pris per person

15.495:-

