Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Eskilstuna GK till Spanien 2018!
Novo Sancti Petri, 17 - 24 mars, 2018
Spanien

Novo Sancti Petri och Hotel Royal Andalus är en resort som ligger direkt
på La Barrosa Beach i Novo Sancti Petri nära Chiclana de la Frontera,
Cadiz. Denna eleganta och stora resort vid den 5 mil långa vita sandstranden som klassas som en av de bästa i Costa de la Luz. Hotellet har 413
rum som alla är utrustade med det som behövs för en trevlig semester,
två pooler, två stora solterrasser, spa, bubbelpooler och turkisk bastu. Det
finns även två restauranger, Los Olivos och El Chozo. På hotellet ingår en
så kallad semi all-inclusive, vilket innebär frukost och middag varje dag
samt fri dryck i baren mellan 18-24 varje kväll.
Golfen spelas på två banor, Center Course är en Seve Ballesteros-designad
bana som är både vacker och utmanande. Sea and Pines är den andra
banan och går, som namnet avslöjar, ned mot havet samt bland pinjeträd.
Båda banorna är mycket roliga att spela och är lika populära bland medlemmar och gäster. Tycke och smak avgör vilken man håller som sin
personliga favorit. Klubbhuset ligger centralt mellan de två banorna och
har en mysig uteservering där man i lugn och ro kan njuta efter en underbar golfrunda. Träningsområdet på Novo Sancti Petri innefattar allt som
kan tänkas behövas för en bra träningsvecka. En stor och fin drivingrange
samt ett flertal putt-, chip- och bunkerområden.

Anmälan
www.golfplaisir.se/eskilstuna
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 1 december 2017.
För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

När Costa del Sol slutar vid Gibraltars
klippa fortsätter kustlinjen längs
Atlanten och det gör även utbudet av
läckra golfbanor. I Novo Sancti Petri
bor vi direkt på den långa sandstranden
med 36 hål underbar parkgolf tvärs över
gatan.
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Flygresa Stockholm - Malaga t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer
7 nätter i dubbelrum på Iberostar Royal
Andalus
Semi All-Inclusive; 7 frukostar, 6 middagar samt fri dryck kl. 18.00 - 24.00.
5 greenfees på Novo Sancti Petri
Golfskola under veckan
Rangebollar vid golfskola
Service av Golf Plaisirs ortspersonal

Pris per person

15.495:-

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
1.395:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

