”Favorit i repris”! La Finca Golf & Spa Resort,6 – 13 april 2019

Golf & Culture arrangerar åter en golfresa till en av Spaniens populäraste golfresorter, La
Finca Golf Resort på Costa Blanca i Spanien.
Efter en ca 3 timmars flygresa till Alicante, så når vi La Finca på ca 30 minuter med buss. Allt
beläget i en dal av apelsinodlingar och olivträd, 20 km från Torrevieja. En stad vi besöker
under veckan för att ta del av den populära turistorten vid havet, underbar strandpromenad
och rikt utbud av genuina restauranger samt ett tilltalande shopping. Golfbanan på resorten
är av mycket hög kvalitet, bra banlayout som passar alla kategorier. Hotellet med 117 rum,
en Spa-anläggning på 800 kvm med bl.a inomhuspool och gym. Utomhuspool, barer och
restaurang med utsökt gastronomi i köket.
Nyhet: Klubbhuset har nu öppnat restaurangen på terassen. Där sitter man och blickar ut
över banan. Närmast ser man inspel på green nr 9 och 18. ”After golf” från utmärkt läge!
Läs mer om La Finca på www.lafincagolfresort.com
Koordinerande ledare Gunnar Thilén, Golf & Culture AB
Avresa från Oslo Gardemon lördag 6 april 2019 kl.16:35, ankomst Alicante 20:20
Hemresa från Alicante lördag 13 april 2019 kl. 12:00, ankomst Oslo Gardemon 15:45
Buss från Kristinehamn 11:00, Karlstad 11:30
I paketresan ingår:
Buss Kristinehamn-Karlstad-Oslo Gardemon T o R
Flygstol Oslo Gardemon –Alicante T o R (inkl. handbagage a´10 kg)
1 resväska a´20 kg, 1 golfbag a´20 kg
Transfer Alicante flygplats – La Finca, T o R
7 nätter i del av dubbelrum inkl. frukost Tillägg: enkelrum 2400:5 middagar inkl. dryck (vatten, öl eller vin)
5 golfdagar på två olika banor med förbokade starttider
Fri tillgång till fysträningslokal, Fritt inträde till SPA
Fri bagvagn och rangebollar vid golfspel enl schema
En kvällstur till Torrevieja stad

Alla golfare välkomna med sin anmälan oavsett vilken medlemsklubb!
Pris: 13 950:OBS! Inkl busstransfer från Värmland
Anmälan till: Gunnar Thilén gunnar@golfandculture.se 070-812 29 31
Golf and Culture AB
Direkt 0708-12 29 31
www.golfandculture.se
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