
Träningsresor med Golf Plaisir
 

www.golfplaisir.se/niclasr2d
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 5 augusti 2019.
För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se 
eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Arlanda - Dubai t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Radisson Blu
 Ajman
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 st heldagsgreenfees på Al Zorah
•  Del i golfbil 
•  Uppbokad träning inkl. bollar
•  Transfer hotell - golfbana t/r varje speldag
•  Transfer till Race to Dubai

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                   3.695:- 
Avbeställningsskydd:              700:-
Golfbagsförsäkring:                    195:-

Pris per person     

 16.995:- 

Al Zorah Golf Club är en helt ny golfbana som öppnade så sent som december 
2015. Designen står Jack Nicklaus för och det är helt klart en av de bästa 
banor som han gjort de senaste 10 åren. Man känner lätt igen Nicklaus ban-
karaktär med vackra böljande fairways och strategiskt placerade bunkrar. 
Al Zorah är byggd i ett mangrove landskap där de naturliga vattenhindren 
ändrar karaktär när tidvattnet kommer in vid lunchtid. 

Träningsområdet på Al Zorah är mycket bra och man tar sig lätt dit med 
den golfbil som ingår i paketet. Man slår från perfekt turf på den över 300 
meter långa rangen. I närhet till rangen finns både närspelsområde och 
puttinggreen.  

Radisson Blu Ajman har 148 rum. Det finns två restauranger samt ett café. 
Vägg i vägg med entrén ligger McGettigans som är en pubkedja i UAE med 
mycket bra priser. Radisson Blu Ajman toppar tripadvisor i Ajman och är 
ett mysigt hotell med bra service. Hotellet ligger i ett business distrikt och 
hotellet har en beachshuttle som går till stranden. Man har även en buss 
som går till Dubai mall 14.00 och tillbaka 19.00.

Race to Dubai tävlingen är den 21 - 24 november på Jumeirah Golf i Dubai 
och vi åker dit för att följa världens bästa golfare göra upp om segern.

Förenade Arabemiraten
Välkommen till Al Zorah Golf Club. 
Golfbanan är byggd i ett mangrove 
landskap där vattenhindren ändrar 
karaktär när tidvattnet kommer in 
vid lunchtid.  

Följ med Niclas Krohn till Race2Dubai!
Ajman | 22 - 29 november, 2019


