
  

GOLFSKOLA 
 

Följ med Marie Wennersten till magiska Marrakech 

 

 

 
 

 

Resan inkluderar: 
Datum:	   2-9 mars 2019	  

Reslängd:	   8 dagar, 7 nätter	  

Arrangör:	   Winberg Travel	  

Golfpro:	   Marie Wennersten-From	  

Flyg:	   Köpenhamn-Marrakech i ekonomiklass  
t/r, vill ni resa från annan ort så ring!	  

Boende:	   Deluxe rum på Palmerie Palace i 
Marrakech. Inkluderar transfer från 
flygplatsen-hotellet t/r (ca 15 min).  	  

Måltider:	   All inclusive – dvs. all mat och dryck 
under veckan även i klubbhuset ingår.	  

Golf:	   5 green fee på hotellets egen golfbana.	  

Golfskola: 5 dagar med Marie. Fria träningsbollar 
under dessa tillfällen. 

Pass: Ert pass måste vara giltigt 6 månader 
efter hemkomst. 

Pris: 17 950 kr per person i dubbelrum   
Enkelrumstillägg: 4 350 kr 
Inkluderar flygskatter och golfbag t/r.  

 

Endast 12 platser. Winberg Travel är 
medlemmar i Svenska Resebyrå 
föreningen SRF och ställer fullständiga 
garantier till Kammarkollegiet. 

Betalning: 3500 kr vid anmälan  
resterande 30 dagar innan avresan 

Kontakt: 

 

Boka din resa på 0413-17050 eller 
boka@winbergtravel.se. Vid frågor 
gällande handicap och golfen kontakta 
Marie på telefon 070- 8584265 eller 
mail	  marie@wennerstenfrom.com 

	    

 

 

	  

Välkommen på golfskola med 
Marie Wennersten-From 

 

Palmerai Palace Marrakech,  
Marocko 2-9 mars 2019 

Palmerai Palace är en 5* hotellanläggning ca 15 
minuter från medinan – gamla stan i Marrakesch. 
Hotellet är byggt i arabisk stil och rummen är 
vackert inredda i samma stil med utsikt från 
balkongerna mot poolen, golfbanan eller Atlas-
bergen. Här finns pool, traditionell hamam, SPA, 
bar och åtta restauranger men även shopping och 
en shuttlebuss in till medinan. Golfbanan med 27 
hål är uppdelade på en 18-håls bana (Old course) 
och en 9-hålsbana (New Course). Vida, 
ondulerade fairways med många bunkrar, 
ökenkänsla med planteringar och sand. 

Veckan innefattar 5 green fee och även 5 
träningstillfällen. Marie är dessutom med under 
spelet och coachar på banan, på så sätt ser Marie 
exakt vad som behöver justeras och förbättras. 
Om du inte har officiellt hcp. 36 kontakta Marie. 


