
Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/timradubai
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
4 augusti 2018. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

I PRISET INGÅR:
•  Flyg Stockholm - Dubai t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Rotana Al Ain
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 greenfees (4 x Al Ain och 1 x Abu   
 Dhabi)
•  Del i golfbil 
•  Transfer hotell - golfbana t/r varje speldag
•  Transfer till finalspelet i Race To Dubai

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:        3.795:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

18.350:- 

Al Ains golfbana är en unik skapelse. De ursprungliga 9 hålen är byggda 
inuti den gigantiska hästkapplöpningsbanan, medan de sista 9 hålen ligger 
utanför. Al Ain är mycket noga med kvaliteten på sin bana, fairways och 
greener håller högsta kvalitet. Bollen rullar snabbt och jämt på de svagt 
ondulerade greenerna. Här är man också noga med kvaliteten på ruffen. 
För att växtligheten skall vara god även i ruffen får golfbilarna endast 
köras på fairways. 

Abu Dhabi GC Är en fantastisk golfanläggning som varje år står värd för 
europatourtävlingen Abu Dhabi Golf Championship där bland annat 
Tiger Woods, Rory Mcilroy och Jordan Spieth varit med som deltagare 
genom åren.  Spelfälten håller högsta kvalite och klubben ståtar med ett 
av världens mest påkostade klubbhus.

Rotana Al Ain är ett 5-stjärnigt hotell i centrala Al Ain, ca 15 minuter 
från golfbanan. Här bor man riktigt bra i trevligt inredda rum. Det fina 
poolområdet med sin poolbar ligger centralt beläget på hotellområdet. 
Frukosten serveras i buffématsalen, medan middagarna serveras i någon 
av de tre restaurangerna på hotellet. Efter middagen brukar man samlas i 
”Trader Vic’s”, puben som bjuder på livemusik de flesta kvällar i veckan.

Race to Dubai Under söndagen kommer vi besöka finalspelet av Race2Du-
bai och vi får följa världens bästa spelare på Jumeirha Golf i Dubai när 
dom gör upp om segern.

Följ med Timrå Golf Academy till Race2Dubai!
 
Al Ain, 14  - 21 november, 2018

Välkommen till Al Ain i de södra 
delarna av Abu Dhabi. Här är det 
lätt att trivas i det sköna klimatet. 
Här bor ni i centrala Al Ain och 
spelar golf på den trevliga Al Ain 
Equestrian Shooting & Golf Club.


