Följ med Sollefteå GK till La Manga Resort 13-20 april eller 20-27 april 2020
En vecka fylld med härliga golfupplevelser på fantastisk
anläggning tillsammans med Anders Molin!
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Arlanda - Alicante inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Alicante flygplats – La Manga Resort
• 7 nätter i delat dubbelrum deluxe på 5* Hotel Principe
• Halvpension ink måltidsdryck (ca 0,5 flaska vin per person)
• 5 greenfees ink golfvagn
• Rangbollar & träning på golfdagarna
Pris 14 698 kr per person
Enkelrumtillägg från 2500 kronor.

Ta chansen och inled nästa års golfsäsong på bästa tänkbara sätt i spanska vårsolen på La Manga Resort! Anläggningen
ligger i Murciaregionen söder om Alicante vilket är en av Europas mest solsäkra regioner. La Manga är dessutom en av
Spaniens mest kompeletta anläggningar med tre 18-hålsbanor, fina träningsområden, 5-stjärnigt hotell, Spa, flera olika
restauranger samt även andra sportaktiviteter så som tennis och fotboll.
La Manga Golf Club har tre fina golfbanor; South, North och West Course. South course har flera gånger stått värd för
Spanish Open och är ett populärt val bland såväl proffsen som medelhandikapparen. Alla tre banorna är av parkkarraktär
med fina greenområden, en del vattenhinder och fairways kantas många gånger av ståtliga palmer. West Course är lite
mer kupperad än North och South, vilka breder ut sig i platt terräng.
Hotel La Manga Principe Filipe är ett 5-stjärnigt hotell med perfekt golfläge endast en kort promenad från
klubbhuset. För att säkerställa en riktigt skön vistelse ingår boende i hotellets deluxe-rum vilka nyligen har renoverats.
Här bor du i klassiskt inredda rum som samtliga har balkong eller terrass. Vill du unna dig extra semesterlyx är
anläggningens stora Spa ett givet val. En annan stor fördel med La Manga är att du kan njuta av din middag på hotellet
men även på två andra restuaranger på området. Med andra ord väntar en härlig vecka i solskenet med stor variation
både när det gäller golfen och matupplevelserna!
För anmälan vecka 1 - 13-20 april klicka här>>
För anmälan vecka 2 - 20-27 april klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 13e oktober.

För mer information kontakta Anders Molin; andersmolingolf@gmail.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855

