Starta året med en
spel- & träningsresa
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Costa Ballena
14-21:e mars
Följ med Robban i mitten av mars till Costa Ballena, en av
Europas absolut bästa golfresorter för spel- & träningsresor.
Här ingår det mesta, bl a semi-all-inclusive!
Vi flyger direkt från Kastrup till
Malaga med bra flygtider. Där väntar
en 3-timmars busstransfer till hotellet. Men lugn, vi laddar bussen med
diverse drycker och aktiviteter så
tiden närmast flyger förbi.
Väl på plats väntar en fullspäckad
golfvecka med träning på enorma
övningsområden och spel på Costa
Ballenas 27 hål (platta & gåvänliga).
Här finns dessutom en kul par
3-bana (9 hål) som vi fritt förfogar
över tack vare vår heldagsgreenfee.
Hyrvagnar och rangebollar ingår
under våra 5 speldagar.

Resedatum: tor

14-21:e mars
Pris per person: 15.800 kr

Det nyrenoverade Barceló-hotellet håller fyrstjärnig standard med
ljusa rum, alla med balkong eller
terrass mot golfbanan.
Vi inkluderar “semi-all-inclusive”
vilket innebär frukost- & middagsbuffé alla dagar SAMT fria drycker
i både restaurang och bar kl 17-23
(inhemsk öl, vin och sprit samt läsk,
vatten och kaffe). Både praktiskt och
prisvärt!
Välkomna!

Robert Löfqvist, head-pro
på Ängelholms GK

I resans pris ingår:

Direktflyg Kastrup-Malaga T&R, inkl resväska & golfbag
Gemensam busstransfer mellan flygplatsen och hotellet (ca 3 timmar)
n 7 nätters boende i dubbelrum på det fyrstjärniga Barceló-hotellet med
”semi-all-inclusive” dvs frukost- & middagsbuffé samt fria inhemska drycker
kl 17-23
n 5 förbokade heldagsgreenfees på Costa Ballenas 27 hål inkl hyrvagn, samt
fri tillgång till par 3-banan (9 hål) i mån av plats
n Golfträning inkl rangebollar
n
n

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 1.800 kr.
Frivilliga tillägg: avbeställningsskydd 500 kr.
Kontakta Robert på robert.lofqvist@telia.com eller
0708-58 40 81 för att boka plats.

Välkomna med er anmälan!

Teknisk arrangör:
Tel: 0431 - 36 80 36
info@timetravel.se
www.timetravel.se

