
www.golfplaisir.dk/dametur-villaitana
Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:
Golf Plaisir   Carina Vagner  
Kenneth Bloch-Egendal  PGA Pro Asserbo Golf Club
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  47 72 14 90 | carina@agc.dk

Information

Dametur til Spanien med PGA Pro Carina Vagner
Villaitana  |  25. februar - 4. marts 2023

Pris per person,    

12.495,- 

Campo Levante er Villaitanas mesterskabsbane, som passer til alle typer 
af spillere. Dem med lidt højere handicap vil være glade for banens brede 
fairways, middelhandicaperen vil nyde udfordringerne, og de rigtig gode 
spillere skal forberede sig på, at det ikke bare handler om, at et godt drive 
er lig med par. På Villaitana er der yderligere den kortere og finurlige bane, 
Campo Poniente, par 62. Træningsområdet har alt hvad der skal til, for at få 
en uges god træning. Området ligger lige ved banen og klubhuset. Her er en 
god drivingrange og område for bunker- og indspil, samt en puttinggreen. 

På Melia Villaitana er der flere restauranter, spa, flere pools og barer – ja, 
Villaitana har det meste. Alt ligger samlet, hvilket skaber harmoni og 
overblik, og det er en luksus, at alt er så lettilgængeligt. Aftenen kan 
passende indledes med en drink i hotellobbyens statelige bar, inden man 
nyder en god middag i restauranten. Værelserne er, som de bør være på et 
hotel af høj standard - store og velindrettede.

I får inspirerende undervisning hvor vi kommer igennem alle dele af 
spillet, så I er helt klar til sæsonstart og sammen vil vi skabe rammen om 
en dejlig tur til denne spændende del af Spanien! 

Velkommen! 

PGA Pro Carina Vagner, Asserbo Golf Club

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Alicante t/r inkl.  
 transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Melia Villaitana 
•  Morgenmad og 6 middage
•  5 runder golf på Villaitana 
 (4 x Levante, 1 x Poniente) 
•  Træning ved PGA Pro inkl. 
 rangebolde

TILLÆG:
Enkeltværelse:                                       1.900,-

På Melia Villaitana Hotel har du to 
Jack Nicklaus designede golfbaner 
lige ved hotellet, og blot få minutter 
til den pulserende by Benidorm.

Spanien

Skøn sæsonstart
i solrige Spanien


