
VILLAITANA 
BENIDORM, SPANIEN

- Flyg t/r med SAS Plus Arlanda-Alicante 
  inkl. handbagage, incheckat bagage, golfbag, fast track & 
  måltid ombord 
- Boende 7 nätter i dubbelrum inkl. frukost 
- 5 greenfee (3 st på Levante &  2st på Poniente) 
- Transfer till/från flygplats 40 min 
- 5 st middagar exkl. dryck 
- Golfträning och spel med Niclas 

RESAN INKLUDERAR:

14 - 21 MARS 2021

Flygtider med SAS Plus: 
14/3   ARN-ALC     06:00-10:00     SK1853 
21/3   ALC-ARN     10:55-14:55     SK1854 

Notera att med SAS Plus får du lämna in ditt bagage i 
den snabbare incheckningsdisken samt gå igenom den 
snabbare säkerhetskontrollen.

Boka redan idag för att säkra din plats till solsäkra Spanien!

info@krohngolf.se
073 533 82 11

Niclas Krohn

HOTEL MELIÁ VILLAITANA **** 
 
Villaitana är en fantastisk golf resort och hotellanläggningen 
påminner om en charmig medelhavsby. Det finns många 
restauranger och barer på hotellet och endast några 
kilometer bort ligger vackra Benidorm med fantastiska 
restauranger, shopping och en strandpromenad. Villaitana 
ligger i Costa Blanca och har ett väldigt behagligt golfklimat.  

Missa inte chansen att få spela fantastisk golf, äta god mat 
och umgås med ett trevligt sällskap.  

SPELA GOLF I SOLSÄKRA SPANIEN 
 
Nu har du chansen att följa med PGA Pro Niclas Krohn till 
härliga Villaitana i Spanien. 
 
Under veckan spelar vi golf på de två Jack Nicklaus-designade 
golfbanorna, Levante Course som har en längre layout men är 
en av hans bästa golfbanor. Poniente Course är en kortare och 
mer avslappnad bana men även den är  fantastiskt och väldigt 
kul att spela. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. utsikten 
över Benidorm och Medelhavet är magisk och det är otroligt 
vackert. 

Bokning sker på: www.futuretravel.sePris: 15 995 :-
Enkelrumstillägg: 2 995 :- Priset kan ändras pga justerad valutakurs
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