Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Västerås GK till Kanarieöarna!
Buenavista, 13 - 20 mars, 2022
Kanarieöarna

Buenavista Golf ligger på en plats där ingen, förutom då den spanske
golfikonen Severiano Ballesteros, skulle komma på tanken att bygga
en golfbana. Buenavista är, för att försöka göra en jämförelse, ungefär
som Pebble Beach i Kalifornien, men utan alla köer och skyhög greenfee. Severiano Ballesteros har skapat en underbar golfbana i en oerhört
dramatisk natur, vi tvekar inte att kalla banan för unik. Det är svårt att
inte bli berörd. Några av greenerna ligger så nära den mäktiga Atlanten
att du får stänk i ansiktet om vågorna går höga. Hela banan ligger på en
sluttning ner mot havet och i blickfånget har du det mäktiga havet och de
majestätiska Tenobergen i bakgrunden.
Melia Hacienda del Conde är ett mycket bra lyxhotell med utsikt över
golfbanan och havet. Hotellet har inför säsongen 2015-2016 bytt ägare från
Vincci till nuvarande Melia. Hotellet är inte så stort, endast 117 rum. Melia
Hacienda del Conde Hotel är ett verkligt topphotell och vi är säkra på att
du kommer att trivas. Det är byggt i en traditionell spansk stil och präglas
av värme och hög kvalitet. Rummen är välutrustade och stora (40 kvm).
Förutom buffé- och à la carte restaurang så finns en uppvärmd pool och ett
”Nammu-Spa” på 2500 kvm. Melia Hacienda del Conde Hotel är ett fantastiskt boende väl värt den bedårande placeringen vid den otroligt vackra
och dramatiska Atlantkusten!

Anmälan
www.golfplaisir.se/vasteras2022
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den
1 december 2021. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Buenavista Golf ligger på en plats
där ingen, förutom då den spanske
golfikonen Severiano Ballesteros,
skulle komma på tanken att bygga
en golfbana.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•

Flyg Stockholm - Teneriffa t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Melia
Hacienda del Conde
• Halvpension (frukost & 6 middagar)
• 5 greenfees på Buenavista
• Träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
5.495:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:

195:-

Pris per person

15.495:-

