Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Niclas Krohn till Spanien!
Montecastillo, 10 - 17 april, 2021
Spanien

Montecastillo GC är designad av Jack Nicklaus och har stått värd för Volvo
Masters 1997-2001. Det är en kul och utmanande bana med böljande fairways och strategiskt utlagda bunkrar med generösa landningsytor. Banans
signaturhål är det mycket vackra hål 18, där man står högt upp och slår
ner mot resorten och på vänstersidan ligger den berömda dammen som
väl vaktar greenen.
Träningsfaciliteterna på Montecastillo är precis så bra som det anstår en
anläggning av denna kaliber. Den drivs av en extern entreprenör men vi
har förbokade tider på rangen och träningsområdena.
Barcelo Montecastillo Golf genomgick en helrenovering 2013 och har sedan dess varit en mycket omtyckt destination. Hotellets restaurang är vida
känd och ett utflyktsmål för lokalbefolkningen. Hotellet har en spaavdelning som är väl värd ett besök. På Montecastillo har inte bara golfare vilat
upp sig utan även storlag inom fotbollen, Manchester United, Real Madrid,
Dortmund och det spanska landslaget för att nämna några.
Jerez ligger endast 7 km från hotellet och här finns en fin gammal stadskärna som bjuder på mysiga restauranger, caféer och shopping.

Anmälan
www.golfplaisir.se/krohn2021
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den
14 december 2020. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Banan är en av Jack Nicklaus egna
favoritbanor och vi förstår honom.
Försök även få in ett besök på en
av Sherrybodegorna när ni är i
Jerezområdet.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Stockholm - Sevilla t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer t/r hotellet
7 nätter i dubbelrum på Montecastillo
Halvpension (frukost & 6 middagar)
5 greenfees på Montecastillo
Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
Avbeställningsskydd:
Golfbagsförsäkring:

3.495:700:195:-

Pris per person

15.595:-

