Välkomna till Costa Navarino

nya

Hills West Course

Upplev 4 magiska banor med Robban & Ängelholms GK
Grekiska Costa Navarino är golfdestinationen som alla
älskar. Våren 2022 öppnar ytterligare 2 st 18-hålsbanor
och gör golfupplevelsen komplett.
Från Kalamata flygplats är det ca 45
min till familjeägda Zoe Resort i mysiga kustbyn Gialova. Hotellet har totalt
42 rum, där vi valt stora Studios på 30
kvm med ett litet kök, kyl o frys. De har
även balkong eller terrass. Hotellets
restaurang Natura är en av byns dryga
handfull middagsalternativ, alla inom
kort gångavstånd.
Bay Course (Robert Trent Jones II) ligger bara 5-7 min från hotellet. Banan
är både spektakulär och kuperad, golfbilen är man tacksam för (ingår på alla
banor). Vyerna från både banan och
det unika klubbhuset är gudomliga.
Lite grekisk golfmagi!

Hills Courses (José-Maria Olazàbal)
består av 2 st 18-hålsbanor (West &
East) och ligger uppe på platån ovanför
Bay Course. Här kan vi snacka om vyer!
Dunes Course (Bernhard Langer), som
ligger ca 15-20 min från hotellet, går
i böljande terräng bland alla oliv- och
citrusträd. En genuin mästerskapsbana
med riktigt bra träningsområden.
Under vistelsen INGÅR ett nytt Taylor
Made SIM2 golfset, så slipper du släpa
med dina egna.

Dunes
Course

Välkomna!

Robert Löfqvist,
PGA-professional

Zoe Resort

Zoe Resort**** & Costa Navarino, Grekland
Pris per person: 19.950 kr
Datum: söndag 3-10:e april 2022
I resans pris ingår:

Direktflyg Kastrup-Kalamata T&R, inkl flygskatt och resväska på max 23 kg
Gemensam busstransfer mellan Kalamata flygplats, hotell och golfbanor
n 7 nätters boende i Studio på det fyrstjärniga hotellet inkl frukost
n 4 middagar på hotellets restaurang Natura, INKLUSIVE vin / öl / läsk + kaffe
n 5 förbokade greenfees på Dunes Course (1 dag), Bay Course (2 dagar), Hills West
Course (1 dag) & Hills East Course (1 dag). Golfbil ingår samtliga rundor.
n Taylor Made hyrset INGÅR under hela veckan. Eller ta med egna för 800 kr T&R.
n Golfträning med Robban inkl rangebollar
n
n

Bay clubhouse

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 2.800 kr.
Frivilliga tillägg: golfbag på flyget 800 kr T&R (max 23 kg), att hyra Taylor Madehyrset på plats är gratis!
Kontakta Robban på lofqvistgolfacademy@gmail.com eller 0708-58 40 81 för
att boka plats i paradiset. Eller kontakta Time Travel för att veta mer om resmålet.
Time Travel AB l 0431-36 80 36 l info@timetravel.se l www.timetravel.se
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