
Inkluderat i resan:
• Flyg med SAS t/r  Luleå – Alicante via Arlanda inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Alicante flygplats – La Sella Resort
• 7 nätter i delat dubbelrum på 5* Hotel La Sella 
• Frukostpension + 6 middagar ink måltidsdryck (ca 0.5 flaska vin per 
person)
• 4 greenfees på anläggningens 27-hålsbana ink golfvagn
• 1 greenfee på La Galiana ink delad golfbil
• Rangbollar & träning på golfdagarna
• 1 fritt inträde till hotellets Spa

Pris 18 198 kronor per person
Enkelrumstillägg 2800 kronor

Nu är det dags att blicka framåt och se fram emot att pegga upp på södra breddgrader igen! Ta chansen att följa med på Luleå GKs
populära golfresa och förläng årets golfsäsong med spel i spanska solskenet!  Det kan kännas tidigt att boka höstens resa redan nu 
men resesuget för hösten 2021 är av förklarliga skäl större än någonsin och därför måste vi vara ute i extra god tid för att försäkra 
oss bästa upplägg. 

La Sella Golf Resort ligger i en solsäker region och har ett naturskönt läge strax utanför den spanska småstaden Denia, mellan 
Alicante och Valencia. Här väntar ett nyrenoverat femstjärnigt boende och en populär 27-hålsanläggning. 

La Sella Golf Clubs tre nio-hålsslingor är designade av spanska storspelare José María Olazábal och har under senaste året 
genomgått ett stort lyft med bland annat nya tees och förbättrade greener. Banan breder ut sig i vacker miljö i en nationalpark och 
de tre slingorna är uppkallade efter olika vindar. Den första slingan kallas Le beige - den varma vinden från Sahara. Den har fin 
utsikt över nationalparken och rolig layout som ofta får dig att använda de flesta klubborna i bagen. Den andra slingan Gregal -
uppkallad efter den vind man under antiken använde för att segla till Grekland, har mer vatten i spel och de sista hålen bjuder på 
en spännande avslutning. Den sista slingan kallas Mestral - efter vinden i norr, och här får du en fantastisk utsikt över havet och 
närliggande Montgóberget. En av dagarna blir det utflyktsrunda till La Galiana GC, vilket är ett perfekt komplement till La Sella. I 
oktober 2019 vann La Galiana dessutom priset som Spaniens bästa golfbana på World Golf Awards.

Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa Hotel är ett femstjärnigt hotell som genomgått en totalrenovering. Här checkar du in 
på moderna rum med alla bekvämligheter du behöver för en skön semestervecka. Hotellet har såväl utomhuspool som stort Spa 
för extra avkoppling. 

För anmälan klicka här>> Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Sista anmälningsdag 23 maj 2021. 
Notera att INGEN anmälningsavgift kommer att krävas förrän efter sista anmälningsdatumet. 

Följ med till La Sella Resort med Luleå GK 12-19 oktober 2021
- Förläng årets golfsäsong tillsammans med Gary Stewart på

5* resort i spanska solskenet!

För mer information om resan kontakta Gary Stewart på email, gary.stewart@pgasweden.com
Kontaktuppgifter till Golfbreaks; prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855
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