Alicante, Spanien

La Sella Golf Resort
Direktflyg fr Göteborg 14-21 oktober 2017
PRIS FRÅN: 14.995:-

14-21 oktober 2017 – Golfskola med Mikael Detterberg

La Sella Golf Resort & SPA är en komplett 27-håls anläggning
med det femstjärniga hotellet Denia Marriott mitt ibland banorna.
Lyxigt inredda rum, gratis WiFi i alla rum med utsikt över golfbanorna. SPA avdelningen erbjuder bastu, bubbelpool utomhus,
turkiskt bad med massage- och skönhetsbehandlingar. Banorna
är designade av legenden Josè Maria Olazabal och naturligt anpassade i den härligt kuperade miljön. Underbara utsikter i trevlig
variation väntar på er.
Boende
Hotellet ligger i naturparken Montgó som ligger en kvarts bilresa
från fina stränder i staden Denia. Boendet är högt betygsatt av
gäster och de fem stjärnorna är väl förtjänta. Alla rum är lyxigt
inredda med marmor i badrum, gråris WiFi, fina utsikter och några
med balkong och terass. Restaurangen Brasserie Montgó serverar
traditionella medelhavsrätter men även med internationella inslag. Njut av en drink i poolbaren, lobbybaren eller jazzbaren.
Golf
Den första niohålsslingan sträcker sig genom pinjeträd med
vidsträckt vyer över nationalparken Montgó, uppkallad efter den
varma vinden från Sahara. Den andra slingan uppkallad efter
”vind mot Grekland”, har mer vatten i spel med en utmanande
avslutning. Den sista och den nyaste inslaget av slinga erbjuder
en makalös utsikt över hav, skog och berg. Banorna passar de mer
erfarna men även de flesta nybörjare.
360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konferensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.

Rese- och golfpaket inkluderar
Direktflyg inkl samtliga skatter
Ett incheckat bagage á 20 kg & handbagage + golfbag á 15 kg
Flygplatstransfer t/r på destination
Denia Marriott La Sella Golf & SPA Resort
• 7 nätter del i dubbelrum
• Inkluderar 7 frukost & 6 middagar inkl 1/2 flaska vin
• 5 greenfee på La Sella’s banor inkl hyrvagn
• Golfskola/spelresa enligt PRO
Pris per person: 14.995 kr
Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 1995 kr
Preliminära flygtider
Landvetter - Alicante 14 okt 05.20-08.50
Alicante - Landvetter 21 okt 07.15-10.40
Bokning och betalning
Skicka e-post med önskade frivilliga tillägg, för- och efternamn
enligt pass, rumsfördelning (för ensamresenärer är enkelrumstillägg obligatoriskt. I rubriken skriver du namn på den golfinstruktör
du önskar resa med samt resmål och datum för avresa.
Epost: bokning@360golf.se
Telefon: 0770-220 111

Mikael Detterberg
PGA Professional
mikael@alingsasgk.se
0739 80 47 53
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