Res med Uffe & Tobbe till spanska La Sella
21 – 26 oktober 2018

Inkluderat i priset:
• Flyg Stockholm - Alicante t/r med SAS
• Flygskatter & golfbagstransport
• Handbagege 8 kg + Golfbag 23 kg
• Transport från flygplatsen till hotellet t/r
• 5 nätter på La Sella Golf Resort ****
i delat dubbelrum
• Halvpension inklusive vin till maten
• 4 greenfees på La Sella Golf Resort ink
golfvagn & rangebollar
Pris 10 900 ,- per person
Enkelrumstillägg 1 600,Förläng säsongen med denna höstresa, där Ljusdals GK och Söderhamns GK kör en
gemensam spelresa med några prestigefyllda klubbmatcher!

La Sella Golf resort har ett naturskönt läge strax utanför den spanska småstaden Denia, mellan
Alicante och Valencia. Här väntar ett femstjärnigt boende och en populär 27-hålsanläggning.
La Sella Golf Clubs tre nio-hålsslingor är designade av spanska storspelare José María Olazábal.
Banan breder ut sig i vacker miljö i en nationalpark och de tre slingorna är uppkallade efter olika
vindar. Den första slingan kallas Le beige - den varma vinden från Sahara. Den har fin utsikt över
nationalparken och rolig layout som ofta får dig att använda de flesta klubborna i bagen. Den andra
slingan Gregal - uppkallad efter den vind man under antiken använde för att segla till Grekland, har
mer vatten i spel och de sista hålen bjuder på en spännande avslutning. Den sista slingan kallas
Mestral - efter vinden i norr, och här får du en fantastisk utsikt över havet och närliggande
Montgóberget.
Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa Hotel är ett femstjärnigt hotell med gemytlig
stämning och hemtrevliga rum. Hotellet har såväl utomhuspool som stort Spa för extra avkoppling.
För mer information och anmälan kontakta Uffe eller Tobbe!
Uffe; pro@golfiljusdal.nu 0706 – 55 42 95. Tobbe; tobias.golfboden@gmail.com 0708 – 58 41 71
Kontaktperson på Golfbreaks Fredrik Wickman e-post: fwickman@golfbreaks.com / 0768-555500
Obs! Begränsat antal platser !

