Följ med oss till Emporda Golf Resort 25 mars – 1 april 2020
- Det optimala sättet att inleda nästa års golfsäsong!
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Kastrup – Barcelona ink resväska & golfbag
• Transfer t/r Barcelona flygplats – Emporda Resort
• 7 nätter i delat dubbelrum på Doubletree Hilton Emporda
• Halvpension ink glas vin till maten
• 5 heldagsgreenfees på anläggningens två banor ink golfvagn
• Rangbollar & träning på golfdagarna med Mark & David
• Fritt inträde till Spat
Pris 15 998 kr per person
Enkelrumtillägg 2100 kronor

Nu är det dags att boka vårens golfresa tillsammans med oss och tjuvstarta nästa års golfsäsong på varmare
breddgrader! Denna gången har vi ny resepartner och resan går till Spanien och en veckas träning på Emporda Golf
Resort. Anläggningen ligger på Costa Brava norr om Barcelona och öster om Girona och kan ståta med modernt
fyrsjärnigt hotell och två 18-hålsbanor av bästa slag. Emporda Golf Resort har helt enkelt allt som behövs för en
perfekt golfvecka; fantastisk golf med heldagsgreenfee, bra träningsmöjligheter, modernt hotell med bra mat och
dessutom endast en kort taxi-tur från den spanska småstaden Pals.
Emporda Golf Club har två 18-hålsbanor som får det att vattnas i munnen; Forrest och Links course. Forrestbanan breder ut sig i klassisk medelhavsnatur med välskötta, rymliga fairways som kantas av täta paraplytallar.
Links Course är designad som en klassisk skotsk seasidebana med fairways insprängda mellan sanddyner, böljande
terräng, stora bunkrar och banan utnyttjar även anläggningens två stora sjöar.
Doubletree by Hilton Golf & Spa Emporda är ett fyrstjärnigt hotell byggt i modern stil. Hotellet har 87 rum
som alla har utsikt över golfbanan. Vill du vara lite extra snäll mot dina trötta golfmuskler är hotellets Spa den
givna platsen efter dagens golfrunda. Under vintern 2019 kommer hotellet att genomgå en renovering vilket gör att
du kommer att checka in på ett hotellet när det är som bäst
För anmälan klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Sista anmälningsdag 24 oktober 2019.

För mer information, kontakta Mark Dewdney info@mdgolf.se eller David Green davids.golf@telia.com
Kontaktpersoner på Golfbreaks är Fredrik Wickman & Sara Sonesson prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855

