
For spørgsmål vedrørende rejsen kontakt Jens Zacho fra Profi l Rejser på jeza@profi lrejser.dk eller 77 33 56 20

Spil golf ved vulkanen Etnas fod med Ishøj Golfs nye pro-træner, Marc Molin. En uge 
med træning og golf i smukke omgivelser med ligesindede golfere fra Ishøj Golf.

Bo på Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa, der ligger naturskønt på den italienske ø Sicilien. Resortets værelser er indrettet i klassisk 
italiensk stil med enten balkon eller terrasse og med en betagende udsigt til de omkringliggende vinmarker og vulkanen Etna. 

Siciliens ældste golfbane, Il Picciolo Golf Club, ligger i gåafstand fra resortet. Banen blev anlagt i 1989 og er siden blevet formet af 
naturen med olivenlunde, endeløse rækker af vinranker og klipper af størknet lava med udsigt til vulkanen. Snyd heller ikke dig selv 
for at opleve Sicilien uden for golfbanens rammer på enten vandring, ridning eller til vinsmagning på områdets bedste vingårde. 

Med på rejsen er Ishøj Golfs nye træner Marc Molin, som i ugens løb vil undervise i spillets facetter på driving range, kortspilsområder 
og putting green samt spille med på alle runder. Når rejsen har fået nok tilmeldinger, sender Jens Zacho fra Profi l Rejser et forslag 
ud til en udfl ugt, man kan tilmelde sig den dag, der ikke er golf på programmet.

Afrejse d. 3. - 10. april 2019
Pris pr. person i delt dobbeltværelse

kr. 10.795,-

Prisen inkluderer: 

• Fly fra København til Catania t/r 

• Golfbag indtjekket på fl yet

• Privat transport fra lufthavn til hotel t/r

• 7 nætters ophold på Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa 

• Morgenmad under hele opholdet

• 6 middage på hotellet (ekskl. drikkevarer) 

• 5 runder 18-hullers golf på Il Picciolo med trolley

• Undervisning ved Marc Molin
TILMELDING TIL:

Jens Zacho på 77 33 56 20 
eller på jeza@profi lrejser.dk

FORÅRSGOLF PÅ SICILIEN  
med Ishøj Golfs nye træner Marc Molin 

Som golfarrangør har Profil Rejser nul i handicap

www.profi lrejser.dk   ∙   78 75 29 84   ∙   golf@profilrejser.dk
Profi l Rejser   ∙   Rosenørns Allé 29, 1. sal   ∙   1970 Frederiksberg C
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356

Enkeltværelsestillæg kr. 1.395. Rejsen gennemføres ved minimum 
12 deltagere og maksimum 20 deltagere. Vi tager forbehold for 
prisændringer og trykfejl.

Tilmelding er bindende og først-til-mølle, da der vil blive rift om pladserne


