Följ med Luleå GK till Spanien & La Torre Resort 26 april – 3 maj 2022
- En golfvecka tillsammans med Gary & Jonas fylld med härliga upplevelser på 5*
anläggning och spel på 2 olika golfbanor!
Inkluderat i resan:
• Flyg t/r Luleå – Alicante via Arlanda inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Alicante flygplats - hotellet
• 7 nätter i delat dubbelrum
• Frukostpension + 5 middagar
• 3 greenfees La Torre + 2 greenfees El Valle ink transfers
• Rangbollar & träning på golfdagarna
Pris 17 998 kr per person
Enkelrumstillägg: 2900 kr

Nu är det dags att säkerställa att 2022 blir ett roligt år på golfbanan och inleds på bästa tänkbara sätt med Luleå Gks
populära träningsresa. Resan går till Spanien och 5-stärniga La Torre Golf & Spa Resort. Här väntar en härlig vecka både på
och utanför golfbanan. Anläggningen är belägen i Murciaregionen söder om Alicante, välkänt för sitt behagliga klimat med
mer än 300 soldagar per år.
Hotel DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa är ett 5-stjärnigt hotell med golfbanan som närmsta granne. Här bor du i
rymliga och fräscha rum och kan njuta av såväl utomhuspool som inomhuspool och Spa. Hotellet har 133 rum som alla har
balkong eller terrass med utsikt över golfbanan och de rofyllda omgivningarna. I resan ingår frukostpension samt fem
middagar. Tack vare sitt härliga klimat har Murciaregionen blivit en storproducent av frukt och grönsaker vilket ger bästa
förutsättningar att njuta av smakfulla lokala råvaror.
La Torre Golf är en mycket omtyckt 18-hålsparkbana designad av Nicklaus Design. Banan har par 68 men bör inte
underskattas på grund av dess längd! Strategiskt placerade bunkrar och vattenhinder kommer sätta ditt spel på prov och
bjuda på spännande och omväxlande golfupplevelser. Murcia har ett stort utbud av golfbanor och under veckan blir det
även spel på El Valle GC som ligger en kort transfer från resorten. Även El Valle är en Nicklaus Design men med par 71.
För anmälan, klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 15 december 2021.

För mer information och frågor kontakta Jonas Reffborn, reffborn.jonas@gmail.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman prose@golfbreaks.com eller 08 -52 503 855, tonval 1 (vardagar 09-13).

