Bli med Hakadal GK på golftur til Spania!
Costa de la Luz | 22. – 29. oktober 2022

Inkludert i reisen:
• Flyreise med SAS direkte Oslo – Malaga t/r
• 23 kg golfbag, 23 kg til bagasje på SAS
• 7 netter på Fairplay Golf & Spa Hotel i superior dobbeltrom
• Frokost på hotellet
• 7 middager med Semi All Inclusive (fri drikke kl. 17-23:00)
• 6 greenfee: 5 x Fairplay Golf og 1 x Montecastillo GC
• Transfer hotellet til Montecastillo GC t/r
• Transfer Malaga flyplass – hotellet t/r
• Fri Wi-fi og én inngang til Spa-avdelingen
Pris kr 17 145,- per person
Enkeltromstillegg kr 1 695,Costa de la Luz heter kyststripen sør for Costa del Sol og strekker seg hele veien ned til Portugal. Mellom Gibraltar og Cadiz finner
man Fairplay Golf & Spa Resort. Dette blir en fin avslutning på golfsesongen 2022 med mye golf og sosialt samvær.

Fairplay Golf & Spa hotellet er lekkert og har 5-stjerner med 134 rom. Her bor man i lyse hyggelige Superior rom som enten har utsikt
mot golfbanen eller utover dalen. Hotellet ligger i stille omgivelser og er kjent for sin lekre Spa-avdeling på 2000 kvm. Frokost er
inkludert og 7 middager med Semi All Inclusive som gir fri drikke fra kl. 17:00-23:00. Det blir seks middager i Acebushes
bufférestaurant som serverer internasjonale retter og en middag serveres i restaurant Mar del Campo og det er en spansk 3-retters meny.

Fairplay Golf Club er en hyggelig parkbane og her blir det 5 golfrunder i løpet av uken. Banen har vakre vann og flotte tre-rekker langs
fairwayene. Greenene er ondulerte og noen med platåer som tester nærspillet og puttingen litt ekstra. På flere hull har man vakker utsikt
over La Janda dalen og Alcornocales. De har en fin drivingrange, nærspillsområde og 3 korte hull på mellom 70-80 meter man kan trene
på. Det blir i tillegg en utflukt til Montecastillo Golf Club. Denne banen er designet av Jack Nicklaus og har blitt benyttet til
Europatouren opptil flere ganger. Banen er lett kuppert og har 6 vannhull bla. det siste der man står høyt og har fine vannspeil til venstre
og foran greenen. Håper dere vil bli med Hakadal på denne høstreisen til Spanias sør-vestkyst!
Påmelding: klikk her>>

Mer informasjon:
Kontakt i Golfbreaks:

Tor Oddvar Torve e-post: torve@hakadalgolf.no / 913 46 692.
Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / 928 08 800.

