Forårstur til Cadiz
Rejs til Spanien og tag hul på sæsonen 2016
med Ishøj Golfs pro Thomas Dam Nilsson.
Afrejse: 2. - 9. april 2016
Vi har i år valgt at rejse til Sevilla, så busturen ved ankomst er
markant kortere til hotellet (ca. 1 times tid). Vi bor på det 5*
Barcelo Montecastillo Golf Resort, som er beliggende i Cadizprovinsen. Hotellet har gennemgået en omfattende renovation
af værelser, restaurant samt golfbane og kendetegnes ved et
enkelt, elegant design. Her tilbydes alle faciliteter inkl. integreret
klubhus, som gør opholdet komplet. Dertil kommer en lækker spaafdeling.
Montecastillo Golfcourse er designet af Jack Nicklaus. Du vil finde
banen både spændende, varieret og udfordrende med masser
af vand og snedigt placerede bunkers for dem som satser, men
ellers er der rimeligt bredde fairways. På turen vil I få følgeskab af
Ishøjs PGA pro, Thomas Dam Nilsson, som afholder golfskole med
undervisning i alle spillets facetter.

Pris pr. person v/2 personer i dobbeltværelse

kr. 11.495,Prisen inkluderer:
• Fly med Brussels Airlines fra København - Sevilla t/r
med transport af golfbags
• Privat bustransfer lufthavn - hotel t/r
• 7-nætters ophold på Montecastillo Golf Resort
• Semi-All Inclusive*
• 6 runder golf på hotellets mesterskabsbane
• 300 rangebolde per deltager
• Golfskole med undervisning af Thomas Nilsson*
• Alle skatter og gebyrer samt bidrag til Rejsegarantifonden
* Semi-All Inclusive: Morgen-, frokost- og aftensmad. Udvalgte
drikkevarer (vand, øl, vin og lokal alkohol) mellem kl. 11-23.
* Golfskole: Startpakke, teknisk undervisning i grupper,
grundsving, chip, pitch, putning og bunkerslag, øvelser til selvog banetræning, personlig sundhedstjek af golfbag, course
management, min. 9 hullers spil med Thomas, shortgame test,
social afslutningsmatch med præmier samt ”after golf”.
Bemærk: Ekskl. obligatorisk buggy (ved spil inden kl. 11:00 sidste dag)
Enkeltværelsestillæg: Kr. 1.990,Sidste frist for tilmelding: 15. november 2015
Turen gennemføres ved minimum 12 og maksimum 16 deltagere
Ved spørgsmål og bestilling kontakt venligst Thomas Dam Nilsson på tlf. 26 74 37 42 eller pro@ishojgolf.dk
eller Jens Zacho fra Profil Rejser på tlf. 77 33 56 22 eller jeza@profilrejser.dk
Teknisk arrangør er Profil Rejser Golf • Tlf. 77 33 56 20 • Email: golf@profilrejser.dk • www.profilrejser.dk/golf • Medlem af RGF nr. 2356
Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer som følge af udsolgte flyafgange, ændrede kurser, lufthavnsskatter og olietillæg.

