GOLFSKOLA
ALMENARA
7 dagar på Almenara, Costa del Sol med Neil & Team,
Vallentuna Golfklubb

13-20 februari 2018
Almenara Golf Resort är en oas i det för övrigt rätt hektiska Costa del Sol. Hotellet
ligger i det exklusiva Sotograndeområdet, mitt i Almenaras golfbana och bara 500
meter från Valderrama. Hotellet har en klassisk spansk arkitektur, rummen är bekvämt
inredda med naturliga material som ger en varm och genuin atmosfär.
Almenaras 27-hålsbana är designad av Dave Thomas. De tre 9-hålsslingorna sträcker
sig genom ett spektakulärt landskap med två stora sjöar som omges av tallar och
korkekar. Efter golfen kan du skämma bort dig själv i Sotograndes utsökta spa
Elysium. Har får du en uppfriskande och avslappnande belöning för kropp och själ,
hälsa och skönhet.

Anläggningen har en (entréavgift tillkommer) härlig inomhuspool, bastu, jacuzzi,
möjlighet att boka behandlingar och ett fint gym med professionella instruktörer.
Den trivsamma lobbyn har en avslappnad känsla och man sätter sig gärna en stund i
baren med något att dricka i goda vänners lag.
För Er som deltar i träningen går vi igenom alla delar i spelet och Ni får även coaching
på banan. Vi har en rolig tävling varje dag.
En härlig vecka med träning/spel och trevliga middagar.
Välkomna

Frågor om resan; hakan@birdie.se eller på 08 – 505 359 50. För frågor om golfskolan kontakta Neil Fossett på 070-5170596

Flyg:

Flyg med SAS Plus Stockholm-Malaga
13/2 Stockholm-Malaga 10.45-15.05
20/2 Malaga -Stockholm 16.05– 20.25

Hotell:

Almenara Golf Hotel & Spa

Golf:

5 x 18 hål på Almenara

I resan ingår:

Antal platser:

Flyg Stockholm – Malaga inkl skatter
Mat och dryck ombord
Golfbag på flyget
Transfer flygplats – hotell, t/r
Del i dubbelrum, 7 nätter
Frukost
7 middagar, ej dryck
5 golfrundor på Almenara
14 platser

www.birdie.se 08-505 359 50

Enkelrum:
Golfskola:

2,500:- debiteras om du reser ensam
995 :-

Pris per person: 12.490:-

Sista anmälningsdatum

26 oktober

