Costa Navarino, Grekland, 31 okt-7 nov 2020

Res till det grekiska golfparadiset Costa Navarino. Medelhavets nyaste golfresort med golf
och boende i lyxmiljö. Vi bor på West In Resort, spelar golf på topprankade The Bay Course
samt The Dunes Course. Costa Navarino är ett resmål man gärna återvänder till!
Costa Navarino är en satsning med lyxstämpel. Bakom hotellsatsningen står Starwood Hotels
och deras Luxury Collection, och för golfen står företaget Troon Golf. Här står besökaren i
centrum och det saknas ingenting i serviceväg. Costa Navarino har i
dagsläget två golfbanor. The Dunes Course är designad av
Bernhard Langer och öppnades för spel våren 2010. Banan är en
resortbana med toppfinish, har modern design och ekologiskt
tänkande. The Bay Course öppnades 2012 och designades av
Robert Trent Jones Jr. Här spelas det i havsmiljö och det är en
utmaning utöver det vanliga. Banorna är en dröm för dig som gillar
att spela golf när allt är i toppklass.
Läs mer på www.westincostanavarino.com/en/golf
Transfer Karlstad – Arlanda t/r, Transfer Kalamata – Costa Navarino t/r
Flyg Arlanda – Kalamata t/r, inklusive lättare måltid
1 resväska á 23kg
7 nätter i del av dubbelrum inkl frukost. Möjlighet till fri uppgradering.
5 middagar exkl dryck
5 golfdagar,3 ggr på Dunes Course med vagnbag och 2 ggr på Bay Course med golfbil
Möjlighet att spela hela 36 hål per dag
Tillgång till spel den lediga dagen, om tider finns lediga
2 h fina träningsmöjligheter med fria rangebollar alla speldagar
Golfset, TaylorMade M6
En gång fritt inträde till Anazoe Spa. Fri tillgång till Fitness Center, pool, jacuzzi, bastu.

Pris per person: 17 750 kr
Detta pris gäller tom. 21 juni 2020. Därefter kan priset inte utlovas.
Tillägg:
Enkelrum: 2 995 kr
Ta med egen golfbag: 800 kr
Anmäl till jonas@golfandculture.se, 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

