
Golfresor med Golf Plaisir

Thracian Cliffs är en spektakulär och unik golfbana. Den är omgiven av 
den dramatiska klippiga kusten vid Svarta Havet. European Tours presti-
gefyllda matchtävling, Volvo Matchplay, spelades här 2013. Från spelarna 
blev det idel lovord för golfbanan, både vad gäller design och plats. Det är 
ingen lätt bana och här kan man räkna med att få säga adjö till några bol-
lar, men vi garanterar att banan kommer att lämna ett bestående intryck 
för alla golfare. Det är svårt att sätta fingret på en tydligt signaturhål, men 
det 6:e hålet är förmodligen vad de flesta kommer att minnas bäst. Tee är 
placerad på toppen av klipporna med en fallhöjd på ca 40 meter ner till 
greenen. Greenen är insprängd i bergväggen och gränsar till Svarta Havet. 
Hålet mäter imponerande 210 meter från backtee och blåser det lite så kan 
hålet utmana även de bästa golfare.

Boendet på Thracian Cliffs håller lika hög standard som på den fantastis-
ka golfbanan. Här bor man i lägenhetssviter som är utspridda kring klubb-
husområdet i två delar; Hillside och Marina Village. Rymliga enheter med 
smakfull inredning som ger en exklusiv känsla. Layouten varierar något 
men lägenheterna är väl utrustade och håller alla väldigt hög standard. 
Klubbhuset är resortens hjärta och här finns reception, restauranger och 
bar samt ett förstklassigt Spa. Thracian Cliffs har också två egna stränder 
med solsängar, severing och vattensporter.

I PRISET INGÅR:
•  Flyg Arlanda - Varna t/r 
 (via Köpenhamn en väg)

•  Flygskatt
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Transport av golfbag
•  7 nätter i lägenhetssvit på Thracian   
 Cliffs
•  7 frukost & 6 middagar
•  5 greenfees; 3 x Thracian Cliffs, 1 x   
 Black Sea Rama, 1 x Lighthouse
•  Del i golfbil vid spel på Thracian Cliffs

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:               1.695:- 
Avbeställningsskydd:         400:-
Golfbagsförsäkring:                195:-

Pris per person     

15.190:-         

 

www.golfplaisir.se/tga2019
Observera att antalet platser är begränsat till. Anmälan senast den  
15 juli 2019. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Följ med Timrå Golf Academy till Bulgarien! 
Thracian Cliffs | 12 - 19 oktober, 2019

Bulgarien
Längs Svarta Havskusten i norra 
Bulgarien finner vi den natursköna 
kustremsan ”Cape Kaliakra”. Här 
erbjuder vi det allra bästa i golfväg - 
Thracian Cliffs, en toppmodern och 
lyxig golfresort av allra högsta klass.


