Favorit i repris! Mar Menor Golf Resort & SPA
Obs! Mycket bra flygtider samt starttider på golfbanorna!!
Avresa fr Oslo Gardemon tisdag 5 november 2019 kl.11:35, ankomst Alicante kl. 15:20
Hemresa fr Alicante tisdag 12 november 2019 kl. 15:15, ankomst Oslo kl. 19:10
Flygresan görs med Norwegian, direktflyg med avgång från Oslo Gardemon.

Golf & Culture AB arrangerar i samarbete med Mona och Tomas Mogren ännu en golfresa till
populära Mar Menor Golf & SPA Resort på soldränkta Costa Blanca i Spanien. Vi landar på Alicante
flygplats, åker söderut i ca 70 minuter. Anläggningen ligger nära orten Los Alcarez. På anläggningen
finns sju restauranger med mat från olika hörn av världen. Det finns såväl hotell som lägenheter. I
direkt anslutning en ”Supermarket”. Vi har valt att boka gruppen i lägenheter. De håller bra standard.
Vi har reserverat upp ett flertal 2-rumslägenheter med 2 sovrum och 2 badrum. Alla har välutrustat
kök m bl.a. diskmaskin, tvättmaskin. Likaså fritt WiFi och TV med internationella kanaler.
Möjlighet finns även att boka hotellrum i resortens centrala delar.
Det finns flera golfbanor med blandad karaktär i området, ritade av Jack Nicklaus. Vi kommer att
spela 3 ggr på Mar Menor Golf Club och 1 gg på El Valle och 1 gg på Saurines.

Pro/gruppledare: Mona och Tomas Mogren
I paketresan ingår:
Transfer Kil- Oslo Gardemon T o R
Flygstol Oslo – Alicante T o R (inkl. handbagage a´10 kg)
1 incheckat bagage a´20 kg, 1 incheckad golfbag a´20 kg
Transfers till golfbanor 2 ggr
7 nätter i del av lägenhet inkl. bufféfrukost
5 gemensamma middagar, inkl dryck, i olika restauranger
5 golfdagar med utmärkta starttider på förmiddagar
Träningstillfällen med Tomas
Priser per person/alternativ:
(20 platser)
Då 4 personer bor i 2- rumslägenhet: 13 950:- / person
Då 2 personer bor i 2- rumslägenhet: 14 900:- / person
Hotell: del i dubbelrum: 16 650:- / person
Anmälan till: Tomas Mogren, 070-881 03 08 tomasmogren1@gmail.com
Gunnar Thilén, 070-812 29 31 gunnar@golfandculture.se.
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