29 MAR - 5 APR 2023

COSTA BALLENA
SPANIEN

Niclas Kroh
info@krohngolf.s
073 533 82 1

SPELA GOLF I SPANIEN MED NICLAS

BARCELÓ COSTA BALLENA GOLF & SPA

Nu har du chansen att följa med PGA Pro Niclas Krohn till
Costa Ballena som ligger beläget utmed stranden på
atlantkusten i södra Spanien. Vi spelar fem dagar på
fantastiska Costa Ballena Ocean Golf Club och vi bor på
Barceló Costa Ballena Golf & Spa som ligger i direkt
anslutning till golfklubben.

Barceló Costa Ballena Golf & Spa som är byggt i typisk
andalusisk stil och ligger på Costa Ballena, mellan Rota och
Chipiona, i hjärtat av Costa de la Luz. De 228 rummen på
detta välkomnande hotell är rymliga och har fantastiska
ljusinsläpp. De är fullt utrustade och har trevliga terrasser
med utsikt över poolen eller golfbanan.

Under veckan njuter vi och spelar härlig golf och har
golfträning tillsammans med Niclas!

Frukosten och middagarna äter vi i hotellets
bufférestaurang. Här kommer vi de nitivt att trivas bra!

Se till att boka snarast för att säkra din plats till den kompletta golfanläggningen och få ut maximalt
av ditt golfspel tillsammans med Niclas!

RESAN INKLUDERAR:
- Flyg t/r med SAS Plus Arlanda - Malaga inkl. handbagage,
incheckat bagage och golfbag, fast track & måltid ombord
- Boende 7 nätter i dubbelrum med utsikt över golfbanan
- 5 x 18 hål på Costa Ballena Ocean Golf Club inkl. golfvagn
- Korthålsbanan (par 3)
- Transfer mellan ygplats och hotell. (OBS: ca 2,40h)
- Halvpension (frukost och 7 middagar) exkl. dryck
- Golfträning under ledning av Niclas inkl. rangebollar
- Välkomstdrink vid ankomst
- 2st entré till SPA

- Begränsat antal platser!
- www.ballenagolf.com
Prel. ygtider med SAS Plus:
29/3 Arlanda-Malaga 06:05-10:30
5/3 Malaga-Arlanda 21:00-01:15
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SK1584

Pris: 16 995:
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