GOLFSKOLA
Följ med till Meliá Villaitana på en härlig golfvecka
Resan inkluderar:
Datum:
10-17 mars 2019

Välkommen på golfskola med
Marie Wennersten-From
Meliá Villaitana, Spanien 10-17 mars
Meliá Villaitana ligger precis vid Costa Blancas
kust ca 5 mil från Alicante. Som så många andra
delar av Spanien har området många härliga
soltimmar per år. Ett stort utbud av god mat, spa
och träningsmöjligheter finns på området.
Hotellet har 2 fina golfbanor som är designade av
Jack Nicklaus. Campo Levante är en trevlig bana
som passa alla typer av spelare. Breda fairways
och väldesignad. Hotellets andra bana heter
Campo Poniente som är en kortare bana med par
62. Det är en mer kuperad bana och här ingår
även golfbil.
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 för
diskussion om deltagande på resan.

Reslängd:

8 dagar, 7 nätter

Arrangör:

Winberg Travel

Golfpro:

Marie Wennersten-From

Flyg:

Köpenhamn-Alicante i ekonomiklass t/r,
Vill ni resa från annan ort så ring oss!

Boende:

Dubbelrum på Meliá Villaitana Hotel.
Inkluderar transfer från flygplatsen t/r.

Måltider:

Halvpension – dvs. frukost och middag
alla dagar. Måltidsdryck är inte
inkluderat i priset.

Golf:

5 green fee varav 3 rundor på Levante
och 2 rundor på Poniente.

Golfskola:

5 dagar med Marie. Fria träningsbollar
under dessa tillfällen.

Pris:

16 450 kr per person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 3 450 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 handikapp och golfen kontakta
Marie på telefon 070- 8584265 eller
mail marie@wennerstenfrom.com

