La Manga Club, 2-9 november 2020

La Manga Club har genom åren fått erkännande som en av de allra bästa golfresorter i
Spanien, med sina tre golfbanor av yppersta klass och sitt trevliga hotell.
La Manga ligger i sydöstra delen av Spanien, vid Costa Calida – den varma kusten. Här är
vädret oftast varmt och skönt, och solen skiner större delen av året. underbara klimat var
troligtvis en av anledningarna till valet av plats för den klassiska och oerhört populära
resorten. La Manga alltid haft hög status som golfresort i Spanien och lockar inte bara
golfsugna nordeuropéer utan även fotbollslag för träningsläger, lovande tennisspelare och
även året-runt boende. För att detta ska fungera krävs det lilla extra, och det får man på La
Manga. Här finns ett stort utbud av restauranger, barer och affärer.
La Manga erbjuder tre riktigt fina golfbanor av hög klass, South, North och West Course.
South- och North-banorna ligger alldeles utanför hotellet och båda greenerna på hål 18
ligger inbäddade vid hotellet - häftigt! Med tre banor av högsta klass är La Manga Club ett
utmärkt alternativ för den som önskar variation på golfen under vistelsen.
Det 5-stjärniga hotellet Príncipe Felipe ligger perfekt vid två av golfbanorna med endast en
kort promenad till klubbhuset. Det finns flera restauranger och barer, utomhuspool, butik
och gratis shuttleservice inom resorten. Spaanläggning med pool, bastu, gym och möjlighet
att boka behandlingar. En stor fördel med La Manga är att man kan avnjuta middagar på
flera olika restauranger i den lilla uppbyggda ”by” som ligger endast några minuters
promenad bort. Läs mer på www.lamangaclub.com
Ledare: PGA Pro Tomas Mogren samt Mona Mogren.
Transfer Karlstad – Gardemoen flygplats t/r
Flyg Oslo – Alicante t/r (inkl. handbagage a´10 kg)
1 resväska a´20 kg, 1 golfbag a´20 kg
Transfer Alicante flygplats – La Manga t/r
7 nätter i del av dubbelrum inkl. frukost
2 middagar: middagsbuffé/3-rätters
5 golfdagar

Pris per person: 16 500 kr

(Enkelrumstillägg: 2 400 kr)

Anmäl till: jonas@golfandculture.se eller ring 0705-25 23 22
Golf & Culture Karlstad AB, Org.nr 556859-6240, Bankgironr 775-3718
jonas@golfandculture.se, www.golfandculture.se, +46 705 25 23 22

