Paphos, Cypern

Aphrodite Hills Golf Resort
Direkt fr Stockholm 21-28 mars 2020

ALL INCLUSIVE!
PRIS FRÅN: 15.995:-

21-28 mars 2020 – Spelresa med Tomas & Marie | Västerås Golfklubb

Aphrodite Hills Golf Resort på den sydvästra Cypriotiska delen
av Cypern finner ni den golfbana som utmärker sig genom underbara vyer. Det femstjärniga utmärka hotellet ligger intill golfbana.
Banan vid boendet är byggd mitt i bergsdelar med underbar
kondition, trots detta är banan anpassad för alla typer av nivåer av
golfare. Golfbil är inkluderat och obligatoriskt då det är avstånd
mellan de olika hålen. Banans skick är utmärkt och hotellet är av
högsta standard.
Hotell
På det femstjärniga hotellet får man verkligen ta del av alla dess
stjärnor. Samtliga rum har tillhörande balkong eller terass och
håller väldigt hög standard. Maten serveras på resortens olika
restauranger så variationen blir maximal för hela veckan. Hotellet
har ett väldigt inbjudande SPA där entré är fritt för våra gäster.
Golf
Golfbanan PGA National Aphrodite Hills är belägen runt om hotellet på en makalös byggnation mitt bland bergen. Höjdskillnaderna
mellan tee till green är näst intill ingen, men mellan hålen är det i
vissa fall långa distanser. Detta har skapat regeln i att alla måste
spela med golfbil, detta ingår också i priset. Som komplement utöver spel på Aphrodite Hills erbjuder vi även Secret Valley, Miniths
Hills eller Èlea Golf Club.
360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konferensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r inkl samtliga skatter
Ett incheckat bagage á 20 kg & handbagage + golfbag á 15 kg
Flygplatstransfer t/r på destination
Aphrodite Hills Golf Resort
• Deluxe Garden/Pool View Room
• All Inclusive (gäller bokningar innan 1 nov 2019)
• 4 rundor fördelat på PGA National Aphrodite Hills,
Secret Valley eller Eléa
• Golfskola/spelresa enligt PRO
Pris per person: 15.995 kr
Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 3495 kr
Extra greenfee: 795 kr
Uppgradering till Deluxe Golf View: 995 kr
Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan eller per telefon
Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder
kortbetalning.
Gå vidare till bokning av denna resa genom att klicka här
Kontakta oss
Epost: info@360golf.se
Telefon: 0770-220 111

Tomas Lungqvist | PGA Club Professional
pro@vasterasgk.se
0708-58 40 27

360 Travel Group
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