Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Timrå Golf Academy till Mallorca!
Son Antem | 18 - 25 april, 2020
Spanien

Golfbanorna heter West och East, där West anses vara den lite tuffare
och mer utmanande än East. Båda banorna är relativt långa och visst är
West kanske lite svårare, men East är mer omväxlande och har en hel del
kluriga hål där rätt bollplacering lönar sig. Signaturhålen är 9 och 18 på
West, riktigt utmanande golfhål med greenområden som skyddas av både
välplacerade dammar och bunkrar. Träningsområdena är bra och rangen
är stor och har massor med utslagsplatser både på gräs och matta.
Hotellet på Son Antem borgar för renodlad kvalitet och service. Hotellet
ligger perfekt inbäddat mellan de båda 18-hålsslingorna. De spatiösa rummen är av högsta klass och erbjuder skön avkoppling efter en lång dag på
golfbanan. Alla rum har balkong eller terrass, där man kanske vill avnjuta
en eftermiddagsdrink innan middag. För den som vill skämma bort stela
golfmuskler rekommenderas ett besök i hotellets trevliga spa. Här erbjuds
behandlingar för både kropp och själ för den som önskar. Den kulinariska
upplevelsen fås i någon av de två utmärkta restauranger som erbjuder
Medelhavets läckerheter efter tycke och smak. I våra resor ingår frukost
och sex middagar på hotellet.

Son Antem är ett av de där ställena
som har en perfekt kombination av
njutning, avkoppling, matglädje och
natur tillsammans med golfbanor
man helt enkelt inte tröttnar på!

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa Stockholm - Palma t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Iberostar Son
Antem*****
7 frukost & 6 middagar
5 greenfees på Son Antem
Träning inkl. bollar
Service av Golf Plaisirs ortspersonal

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

Pris per person

17.695:-

Anmälan
www.golfplaisir.se/timragk2020
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den
1 december 2019. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

