
Costa Blanca, Villaitana
Campo Levante är mästerskapsbanan som passar alla typer av spelare. De med lite 
högre handicap kommer att gilla banans breda fairways, medelhandicaparna kittlas av
utmaningarna och de duktiga spelarna får förbereda sig på att det inte är att bara 
”ställa ut klubborna” och göra par på varje hål. På Villaitana finns även en kortare och
knixigare bana, Campo Poniente med par 62.

Träningsområdet har allt som behövs för en veckas bra träning. Området ligger i direkt
anslutning till banan och klubbhuset. Här finns en bra range där ni slår från gräs, område
för bunker- och pitchträning, samt en puttinggreen.

På Melia Villaitana är det lätt att trivas. Inom hotellområdet finns ytterligare ett hotell, 
samt flera restauranger för alla smaker. Dessutom spa, flera poolområden och barer - 
ja, här finns det mesta. Allting ligger koncentrerat vilket skapar både harmoni och en
känsla av välorganiserad lyx.
Vad sägs om att starta kvällen med en drink, kanske i den ståtliga baren i hotellobbyn för att
sedan njuta av en god middag. Rummen på hotellet är som sig bör av mycket hög standard
och väl tilltagna. 
På Villaitana finns alla faciliteter ni behöver för en lyckad vistels och lite till.

I PRISET INGÅR
*  Flygresa till Alicante t/r fr. Luleå

*  Flygskatt

*  Transport av golfbag

*  Transfer flygplats - hotell t/r

*  7 nätter i dubbelrum på Melia
    Villaitana            inkl. frukost

*  4 greenfees på Campo Levante
    1 greenfee på Campo Poniente

*  Uppbokad träning inkl. bollar

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg         2.495:-
SAS Plus                         600:-
Anmälningsavgift         4000:-

                 Pris per person

                   13.999:-

Kontakt

Spanien

För mer information och bokning
gary.stewart@pgasweden.com
Tel.   0920-25 63 00
         

Golf & träningsresa
7/5 - 14/5 2018



SAS Plus: tillgång till Lounge, Fast Track, mat och dryck på flyget.

Avbeställningsskydd:  löser Ni själv.

Golfbagsförsäkring: löser Ni själv.

Utresa 7/5:
Luleå - Stockholm 13.10 ankomst 14.30.

Stockholm - Alicante 16.10, ankomst 20.15

Anläggningen ligger ca 35 minuter från flygplatsen.

Hemresa 14/5:
Alicante - Oslo 15.45, ankomst 19.30.

Oslo - Stockholm 20.25, ankomst 21.20.

Stockholm - Luleå 22.40, ankomst 23.55.

Schema
8/5-10/5 Golfträning på morgonen, sedan spel.

11/5 Fria val

12/5-13/5 Spel

 

Anmälningsavgiften på 4000:- är bindande och erläggs i samband med anmälan.

Resterande summa på 9999:- betalas 1/3 2018.  

Skriv ditt namn och Spanien.

Bankgiro: 5107-3658

Anmälan mailas till gary.stewart@pgasweden.com

Skriv namnet som står i passet, mailadress, adress och telefonnummer och 

om Ni vill ha SAS Plus. 

Har du Eurobonuskort så skriv numret.

Sista anmälningsdag: 2017-10-15
 
 Med vänlig hälsning/Kind Regards
Gary Stewart
PGA Club Professional
Luleå Golf Academy
Shop. 0920 -  25 63 00
Mob. 070 -  635 89 59

T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n


