Golfskoler med Golf Plaisir

Den perfekte golfskole!
Protours by Golf Plaisir er en del af Skandinaviens største golfrejsebureau, Golf Plaisir. Vi har et
team på 5 mand, som udelukkende beskæftiger sig med at arrangere golfskoler.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

Det bedste og mest varierede udvalg af rejsemål, specifikt til golfskoler
Komplette pakker til de rigtige priser
Den bedste fleksibilitet ift. deadlines
Forbookede fly samt trænings- og starttider
Gratis produktion af posters og hjemmeside med online bestillingsmulighed
Inspektionsrejser
Spørgeskemaundersøgelser

På de følgende sider kan du se vores vejledende priser på hvert rejsemål. Specifikt regner vi en pris til dig,
som er baseret på aktuelle flypriser og valg af afrejselufthavn. Rejsemålene er en præsentation af vores
favoritter og mest populære steder for golfskoler, men vi arrangerer også golfskoler til rejsemål - det er bare at
sige til!
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Golfskoler med Golf Plaisir

Portugal

I området omkring den hyggelige
fiskerby Setúbal er landskabet
præget af gamle knudrede korkege
og vinmarker, hvilket også har sat sit
præg på golfresortet, som byder på en
særlig oplevelse.

Lissabon, Montado
Sydøst for Lissabon, blot 45 minutter fra lufthavnen, ligger Golf do
Montado. Beliggenheden tæt på Setubal, ca. 10 minutter og blot 45
minutter fra Lissabon, gør Montado til et meget attraktivt rejsemål. Der
findes muligheder for at spille på områdets andre golfbaner (mod tillæg),
eksempelvis Troia, som er en af Portugals bedste baner.
Montados golfbane er smuk og harmonisk. Den blev anlagt allerede i
1992, gennemgik i 2009 en omfattende renovering, og er nu en af de bedre
baner i Lissabon området. Layoutet er tilpasset de skønne omgivelser og
her hersker en fred og ro, som er svær at overgå. Standen er god, og først
og fremmest er de udfordrende greenområder fantastiske med bunkers
udformede som firkløvere.
Montado Golf Hotel blev indviet så sent som i maj 2009, og er et moderne
firestjernet hotel. Værelserne vender ud mod golfbanen, og de smukke
greenområder på hul 9 og 18. Værelserne er forholdsvis store og
smagfuldt indrettede. Et stort plus er, at alle værelser har balkon eller
terrasse. Der er en rar og afslappet atmosfære på Golf Hotel Montado, et
højt serviceniveau og lavt prisniveau.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Lissabon t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Montado
Golf Hotel****
• Morgenmad og 6 middage (heraf en
middag på restaurant i Setubal) inkl.
halv karaffel vin/øl per middag
• 5 runder golf på Montado inkl. trolley
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Byt af een runde til Troia, 250,Enkeltværelse:
1.200,Golfbagforsikring:
195,-

Pris per person, fra

8.295,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Portugal

Praia D’El Rey er et af Europas
klassiske, og bedste, golfresorts.
Skønt femstjernet Marriott hotel og
to fantastiske golfbane med smuk
udsigt over Atlanterhavet fra flere
huller!

Lissabon, Praia D’El Rey
”Dette landskab er det, som vi banearkitekter altid forsøger at skabe, men
på Praia D’El Rey findes det hele naturligt”. Sådan udtaler den kendte
arkitekt Cabell B. Robinson sig om Praia D’El Rey. Banen rangeres som
den 13. bedste på det europæiske fastland, og strækker sig ud langs Atlanterhavets utroligt smukke kyst ved ”kongens strand”. Især hullerne 12-15
giver en golfoplevelse ingen vil glemme, og den skal opleves for at forstås
til fulde.
West Cliffs er den helt nye bane på resortet og åbnet i juni 2017. Havudsigt
på 15 huller og designer med efternavnet Dye bør give appetit på en skøn
golfoplevelse! West Cliffs ligger i dramatiske omgivelser, da de naturlige
sandklitter giver hullerne en fantastisk indramning. Banen er lidt
kortere end gængse mesterskabsbaner, men har udfordrende teeslag og
ondulerede greens.
Marriott Praia D’El Rey Golf & Beach Resort ligger direkte ud til banen
og havet og holder præcis det høje niveau, man forventer. Her mødes gæsterne med et smil og god service. Hotellet har 179 værelser, en del vender
mod havet (mod tillæg), andre mod golfbanen. På Marriott hotellet finder
du et væld af faciliteter; pools (inden- og udendørs), fitnesscenter, spa, barer og flere restauranter i forskellige stilarter og med forskellige tilbud.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Lissabon t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Marriott
Praia D’El Rey*****
• Morgenmad & 6 middage
• 6 runder golf (3 x Praia D’El Rey,
3 x West Cliffs)
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.300,195,-

Pris per person, fra

9.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Portugal

Camporeal ligger lige nord for
Lissabon, omkring 25 minutters
kørsel fra lufthavnen. Med Sintra
bjergene i baggrunden er du midt i
et flot naturområde, som har været
brugt som kongelige jagtmarker.

Lissabon, Dolce Camporeal
Camporeal Golf Course ligger lige udenfor hotellet og er designet så den
bedst muligt passer ind i landskabet. Den Donald Steel designede bane er
placeret i et kuperet terræn, men det er muligt at gå banen, især fordi
klubben sørger for transport fra green til næste tee på det stejleste hul. For
dem som ønsker at køre i buggy, er det intet problem, da der er rigeligt af
dem. Det naturligt bakkede terræn giver mange interessante vinkler og slag
fra tee og ind mod greens. Camporeal er generelt en sjov og afvekslende
bane, som man ikke bliver træt af at spille.
Dolce Camporeal er beliggende ca. 25 minutters kørsel nord for Lissabon
nær byen Ponte Vedras og med 20 kilometers kørsel ud til badebyen
Ericeira. Camporeal er landlig idyl svøbt i afslappet luksus. Veludstyrede og
rummelige værelser, der naturligvis alle har enten balkon eller
terrasse med en fantastisk udsigt over det smukke midt-portugisiske
landskab. Her er flere restauranter og barer, og naturligvis pools både
udendørs og indendørs, godt spa og ikke mindst en dejlig 18 hullers Donald
Steel golfbane lige udenfor døren. Dolce Camporeal er, trods sit fornuftige
prisniveau, kendt for et enormt højt serviceniveau.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Lissabon t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Dolce
Camporeal****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 greenfees på Camporeal
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Semi All Inclusive:
Golfbagforsikring:

1.800,1.000,195,-

Pris per person, fra

8.295,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Portugal

Velkommen til herlige Algarve!
Her spilles på et af Seve Ballesteros mesterværker og man bor på et
fantastisk boutiquehotel.

Algarve, Praia Verde - Quinta do Vale
Quinta do Vale er en af Seve Ballesteros’ bedste baner. Typisk for ham, så
er der 6 par 3, 6 par 4 og 6 par 5 huller, hvilket altid er fornøjeligt at spille.
Banen strækker sig gennem et dalområde, omkring 10 km fra Algarves
kystlinje. Fairways er flankeret af pinjetræer på den ellers åbne parkbane,
som tester alle elementer af ens golfspil. Banen har et hyggeligt klubhus og
fremragende træningsfaciliteter, blandt andet med udslag fra begge sider
af drivingrange og et godt kortspilsområde. Banen ligger små 10 km fra
hotellet og hotellet sørger for transfer t/r. Der findes også mulighed for at
justere golfpakken til at inkludere Monte Rei (Portugals bedste bane), eller
Quinta da Cima/Ria.
Praia Verde blev af CNN i 2014 betragtet som et Europas bedste nye
boutique hoteller. De blot 65 værelser er komfortable, lyse og præget af
neutrale farver. Hotellet centrerer sig om det de kalder ”Lobby Market”,
hvor reception, bar, kiosk mv. befinder sig. Hotellets restaurant opererer
med et åbent køkken, som er meget hyggeligt. Derudover kan de
inkluderede middage spises på to andre restauranter, som ligger på
stranden - blot en gåtur på 600 meter fra hotellet.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Faro t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Praia Verde
Boutique Hotel*****
• Morgenmad og 6 middage inkl. 		
halv karaffel vin/øl per middag
• 5 runder golf på Quinta do Vale
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
		1.300,Enkeltværelse (april):		1.900,Golfbagforsikring:		195,-

Pris per person, fra

9.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Portugal

Morgado ligger i et naturskønt
område ved bjergene. Her er det let
at slappe af og nyde de to skønne
golfbaner.

Algarve, Morgado
Morgado GC har været vært for Portuguese Open i 2018. Det er en åben
parkbane med brede og indbydende fairways i et bølgende Algarve
landskab. Greens er store og ganske ofte velbeskyttet af bunkers. Ved
første øjekast ser banen ganske nem ud at spille, men den har sine
udfordringer, blandt andet via sin længde.
Alamos GC er den anden bane på resortet og er noget kortere, men lige så
naturskøn og bør bestemt ikke anses som nemmere. Fairways er smallere
og der er lidt flere træer end på Morgado.
Træningsfaciliteter: Morgado har en meget god range, som kan benyttes i
begge ender samt et godt kortspilsområde.
Morgado Golf Hotel er et firestjernet hotel med moderne indrettede værelser, alle med balkon og med udsigt over Morgado banen. Morgenmad og
middage serveres i hotellets restaurant og frokosten kan indtages i det flot
beliggende klubhus. Morgado Golf Resort ligger oppe i bjergene ikke langt
fra Alvor og Portimao, et naturskønt område ca. 15 km fra byerne ved
kysten.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Faro t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Morgado
Golf Hotel****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf på Morgados baner
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.800,195,-

Pris per person, fra

8.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Den spanske storspiller og Ryder
Cup kaptajn, José María Olazabal,
har designet de 27 huller på La Sella
Golf lige nord for solrige Alicante.

Costa Blanca, La Sella
La Sella ligger smukt indhyllet i naturreservatet Montgo uden et eneste
hus langs banen. Banens tre sløjfer er opkaldt efter forskellige vinde. Den
første sløjfe hedder Llebeig (den varme vind fra Sahara på det lokale sprog)
og strækker sig mod syd gennem pinjeskov. Her har man fine vues over
nationalparken og layoutet gør, at man får brug for alle køller i baggen.
Den anden sløjfe, Gregal, er opkaldt efter den vind, som man i antikken
anvendte for at sejle til Grækenland. Den sidste og nyeste af sløjferne er
Mestral, døbt efter vinden fra nord. Den består af tre par 3, tre par 4 og tre
par 5 huller, som ligger lidt højere end de andre huller på banen.
Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa kan tilfredsstille selv den mest
kræsne gæst. Hotellet ligger ved Montgo nationalpark, bare ti minutter fra
byerne Denia og Javea og blot 30 meter fra første tee på La Sella Golf. Det
er omkring 45 minutter fra Alicante lufthavn. Her findes alle tænkbare
bekvemmeligheder som fri wifi, oversize safe, satellit tv, privat balkon/
terrasse med udsigt, roomservice, parkering, biludlejning, gavebutik,
restauranter, konferencerum, pool (med poolbar), fitness og naturligvis et
fortræffeligt spaområde.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Alicante t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Denia La
Sella Golf Resort & Spa*****
• Morgenmad og 5 middage inkl. 		
halv karaffel vin/øl per middag
• 5 runder golf på La Sella
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.800,195,-

Pris per person, fra

8.795,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

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

Costa Blanca, Melia Villaitana
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,
hvor du slår fra græs, et område for bunker- og indspil, samt en puttinggreen.
På Melia Villaitana er det let at falde til. Resortet har 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.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Alicante t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Melia
Villaitana****
• Morgenmad og 5 middage
• 5 greenfees på Campo Levante
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Poniente inkl. buggy:
Golfbagforsikring:

1.800,275,195,-

Pris per person, fra

8.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Kun en halv time fra Alicante
lufthavn ligger La Finca Golf Resort
i en appelsin- og olivenlund. Dejligt
femstjernet hotel med en skøn
golfbane lige udenfor hotellet.

Costa Blanca, La Finca
La Finca Golf Club er beliggende i en gryde nedenfor klubhuset og
hotellet. Den har parkbane karakter og bugter sig mellem oliventræer og
palmer og kan, på trods af sine små onduleringer, nemt spilles til fods.
Bunkers og greenområder er velplejede med skarpe kanter og en flot
finish og der er flere mindre vandfald, som skaber en hyggelig atmosfære.
Hvis man ønsker det, så kan man (mod tillæg) justere golfpakken til at
inkludere de nærliggende baner Las Ramblas og Villamartin.
La Finca Golf & Spa Resort er bygget i 2009 og er et moderne designet
femstjernet hotel, med et interessant farvespektrum på værelserne. La
Finca er et ægte golfresort. så hotellet ligger i direkte forbindelse med
banen. Alle værelser er godt indrettet og har enten terrasse eller balkon.
Hotellet har to restauranter, en til frokost og enkle måltider og en hyggelig
middagsrestaurant med rigtig god mad. I hotelbaren kan man nyde en øl
eller drink før eller efter runden og der findes endvidere et mindre
spaområde til at afhjælpe de ømme muskler efter en dejlig dag på
golfbanen.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Alicante t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på La
Finca*****
• Morgenmad samt 6 middage
• 5 runder golf på La Finca
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.200,195,-

Pris per person, fra

9.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Haciende del Alamo Hotel er et helt
nyt hotel som åbner dørene først i
oktober med alle bekvemmeligheder,
som man kan ønske.

Murcia, Hacienda del Alamo
PRISEN INKLUDERER:

Hacienda del Alamo er en dejlig bane, som er beliggende i det skønne
klima i Murcia-området. Dave og Paul Thomas har designet golfbanen,
som er lang, men relativt tilgivende. Som det passer sig i dette ørkenområde, så har banen mange wasteareas og vandhazarder, der gør at
sværhedsgraden på banen hæves. Palmetræerne som omkranser banen
giver ligeledes banen en fin karakter.

•
•
•
•

Lorca GC som der spilles een runde på, er en par 71 bane, som også er
designet af Dave Thomas. Den er noget kortere og har lidt anderledes
karakter end Hacienda del Alamo. Den er flere strategisk placerede bunkers i spil og man skal bruge hovedet. Greens er ligeledes mere kuperede,
hvilket gør, at man skal placere bolden korrekt på greens.

•
•

Træningsfaciliteterne på Hacienda del Alamo er blandt de bedste i
området med flere mål at sigte efter på rangen samt gode puttinggreens
og kortspilsområder. Lorcas træningsområder er ligeledes gode.
Hacienda del Alamo Hotel er et helt nybygget hotel med 56 værelser,
som er beliggende i lave bygninger langs med golfbanens første fairway. I
hovedbygningen ligger reception, bar, international restaurant samt øvrige
faciliteter.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

•
•

Fly til Alicante t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Hacienda
del Alamo*****
Morgenmad og 6 middage
5 greenfees (4 x Hacienda del Alamo
og 1 x Lorca GC)
Transfer til Lorca t/r
Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.400,195,-

Pris per person, fra

8.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Banen er en af Jack Nicklaus’ egne
favoritbaner og vi forstår hvorfor.
Hotellet er ligeledes dejligt og du
er lige i hjertet af områderne, hvor
Sherry vinen produceres.

Jerez, Montecastillo
Montecastillo GC er designet af Jack Nicklaus og var vært for Volvo Masters 1997-2001. Det er en sjov og udfordrende bane med bølgende fairways
og strategisk placerede bunkers samt generøse landingsområder. Banens
signaturhul er det meget smukke 18. hul, hvor man står højt og slår ned
mod resortet. Langs venstresiden af hullet ligger den berømte dam, som
beskytter green.
Træningsområderne på Montecastillo er præcis så gode, som man forventer af et resort af denne kaliber. Den drives af en ekstern partner, men vi
har forbookede tider på rangen og de øvrige træningsområder.
Barcelo Montecastillo Golf fik en gennemgående renovering i 2013 og har
siden da været meget populært. Hotellets restaurant er kendt for sit høje
niveau og mange lokale benytter den. Spa-afdelingen er ligeledes et besøg
værd. Det er ikke kun golfspillere, som har nydt livet på Montecastillo,
gæster inkluderer også storhold som Manchester United, Real Madrid,
Dortmund og det spanske landshold for at nævne et par stykker.
Jerez ligger bare 7 km fra hotellet og her findes en hyggelig gammel by
med mange gode restauranter, caféer og shoppingmuligheder.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Malaga t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Barcelo Montecastillo*****
• Halvpension
• 5 runder golf på Montecastillo
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:
Golf view:

1.400,195,900,-

Pris per person, fra

8.695,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Almenara Golf er en klassiker,

Alcaidesa
hargolf
to på
skønne
baner,
når det gælder
den spanske
solkyst.
Bådeflot
golfbanen
og hotellet
som
ligger
ved kysten
med en
er meget
populært
emmer af
skøn
udsigt
over og
Middelhavet,
andalusisk atmosfære.
Gibraltar
og Afrikas kyst i det
fjerne.

Costa del Sol, Alcaidesa
Aldiana Club Costa del Sol ligger smukt placeret på en lille høj helt nede
til Middelhavet. Hotellet er hyggeligt indrettet og alle værelser har enten
balkon eller terrasse, samt aircondition. Når du bor på Aldiana Alcaidesa
har du adgang til hotellets fitnesscenter, indendørs pool, samt jacuzzi og
sauna.
Golfen spilles på to baner, Alcaidesa Links som ligger spektakulært ved kysten med en fantastisk oversigt over Middelhavet, Gibraltar og Afrikas kyst
i det fjerne. Banearkitekterne Peter Alliss og Clive Clark har udnyttet det
kuperede landskab ved Middelhavs-kysten til at lave en sjov og udfordrende
golfbane, hvor vinden virkelig kan spille ind.
Alcaidesa Heathland er designet af Dave Thomas og anlagt i det smukke
naturlandskab. På de første og sidste huller kommer hedelands-udtrykket
for alvor til udtryk med brede fairways og udsigt til Middelhavet. På de
øvrige huller er banen mere præget af raviner og få vandhazarder
Træningsområderne er gode med en fin range og gode kortspilsområder.
Samtidig er der også her en flot udsigt mod Middelhavet.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Malaga t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Aldiana Club****
• All Inclusive
• 5 runder golf på Alcaidesa
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

950,195,-

Pris per person, fra

10.395,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Det kridhvide hotel ligger omgivet af
den frodige golfbane, hvilket giver
en skøn kontrast for øjet. Fra resortet
har man også udsigt til den smukke
Los Alcornocales nationalpark.

Cadiz, Fairplay Benalup
FairPlay Golf Course er en nyligt renoveret bane med par 73, som ligger
i en utrolig smuk natur. På trods af, at banen ligger på et massivt plateau,
så er den relativt flad og nem at gå. Naturen er frodig og præget af korkege.
Mange betragter hul 13 som signaturhullet; et par 5 hul med en strategisk
velplaceret foran green. De fleste vil dog også huske hul 10; et par 3 hul,
som bara måler 130 meter fra gul tee og som ligger højt placeret med en
flot udsigt til La Jandadalen.
Fairplay Golf & Spa Resort er et meget smagfuldt golfresort. Hotellet er
kridhvidt, ligesom meget af byggeriet i nærområdet, men den frodige
golfbane skaber en skøn kontrast. Området rundt om hotellet er smukt og
man har en flot udsigt til Los Alcornocales nationalpark og byen Benalup
ligger en frisk gåtur (1,2 km) fra resortet. Vi spiser i buffetrestauranten,
hvor også morgenmaden serveres, men prøver også restauranten Hoyo 19,
som har en skøn terrasse ud mod 9. og 18. hul. Hotellet har en stor spaafdeling med indendørs pool, hvor man kan nyde en skøn panoramaudsigt.
Træningsområderne ligger som alt andet centralt på resortet. Rangen er
god og der findes bunkers og chippingområder lige ved siden af.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Malaga t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
FairPlay Golf & Spa Resort*****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf på FairPlay Golf inkl. 		
trolley
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.500,195,-

Pris per person, fra

9.295,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

På Novo Sancti Petri bor du direkte
ved den lange La Barrosa sandstrand med 36 hullers pragtfuld
parkgolf i gåafstand fra hotellet.

Costa de la Luz, Novo Sancti Petri
Iberostar Royal Andalus er et resort, som ligger direkte på La Barrosa
Beach i Novo Sancti Petri nær Chiclana de la Frontera i historiske Cadiz.
Dette dejlige og store resort ligger ved den 50 kilometer lange sandstrand,
som regnes for en af de bedste på Costa de la Luz. Hotellet har 413 værelser som alle er veludstyrede, to pools, to store solterrasser, spa,
jacuzzi og tyrkisk bad. Her er to restauranter, Los Olivos og El Chozo.
Hotellet tilbyder et såkaldt ”semi all inclusive” koncept, hvilket betyder
morgenmad og middag hver dag, samt drikkevarer i baren mellem 18-24
hver aften.
Golfen spilles på to baner, The Number One/Mar er designet af Seve
Ballesteros, og er både smuk og udfordrende. Sea and Pines hedder den
anden bane, og ligger, som navnet antyder, ned mod havet, og blandt pinjetræer. Desuden findes der en academybane i forbindelse med træningsområdet. Træningsfaciliteterne er omfattende, og har alt, hvad der skal til
for at få et godt træningsophold. En stor og fin drivingrange, samt putte-,
chippe- og bunkerområder.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Malaga t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse Iberostar 		
Royal Andalus****
• Semi All-Inclusive: Morgen- og aftens
mad, drikkevarer kl. 18.00 - 24.00.
• 5 runder golf på Novo Sancti Petri
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
1.100,Golfbagforsikring:
195,Skrå havudsigt (pr. per. i dbl) 275,Havudsigt (pr. per. i dbl)
550,-

Pris per person, fra

9.895,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Almerimar Golf har været på de
skandinaviske golferes feriekort i
mere end 30 år. Spaniens bedste
klima og afslappende atmosfære har
lokket tusindvis af golfere hertil.

Costa Almeria, Almerimar
Golf Almerimar ligger smukt med Middelhavet på den ene side, og Sierra
Nevadas sneklædte bjergtoppe på den anden. Her finder du 27 hullers
feriegolf af den bedste slags, med relativt generøse fairways, i et fint og
afvekslende parklignende miljø, som alligevel byder på mange
udfordringer. Til de svære hører banens signaturhul, hul 12, et kort hul på
150 meter med ø-green, helt omgivet af vand.
Almerimar Golf Hotel er det optimale sted at bo for dem, som vil holde en
afslappende, men intensiv golfferie. Et moderne femstjernet hotel, perfekt
placeret som nabo til klubhuset på den ene side, og med marinaen på den
anden side af gaden. Alle værelser har altan eller terrasse ud mod golfbanen. Værelserne er rummelige og moderne indrettet i lyse farver. Der
er selvfølgelig en lækker spaafdeling med pool, jacuzzi og sauna. På de
gode eftermiddage, bør du gå op på tagterrassen. Her findes solsenge og en
mindre udendørs swimmingpool. Den behagelige lobbybar er stedet, hvor
dagens golfspil diskuteres. I restauranten serveres spanske specialiteter og
internationale lækkerier.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Malaga t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Almerimar Golf Hotel*****
• Halvpension
• 5 runder golf på Almerimar
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.400,195,-

Pris per person, fra

8.695,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Banerne Lakes Course og Hills
Course på Lumine er helt forskellige i karakter og komplementerer
hinanden perfekt. Skøn golf!

Barcelona, Lumine
Lumine Lakes & Hills er et 36 hullers anlæg, med to baner af høj kvalitet
der får meget positiv feedback fra dem, som har spillet banen. Lakes er
designet af Greg Norman og er en relativt flad mesterskabsbane med, som
navnet antyder, en del vand i spil. Hills er en lille perle, som strækker sig
ud i det smukke landskab. Fairways går mellem olivenlunde og fyrretræer
og enkelte huller er omgivet af klippeformationer. Samtidig kan man fra
flere af hullerne nyde udsigten til Middelhavet lidt borte. Mange
topspillere vil kende til Lumine fra Nordea Tourens Winter Series, som er
blevet afholdt her gennem de sidste par år (Ecco Touren spillede her også
i 2019).
Træningsområderne på Lumine er noget udover det sædvanlige. Her findes to drivingranges, een på hver bane. Udover dette, så findes der også en
ni-hullers bane, Ruins, og flere forskellige puttinggreens og
kortspilsområder.
Hotel Monica er et hyggeligt familieejet hotel, som er perfekt beliggende
tæt ved havnefronten i den hyggelige by Cambrils. Fra hotellet er der blot
150 meter ned til den fine strand og promenade med restauranter og
shopping.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Barcelona t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Hotel
Monica Cambrils****
• Morgenmad samt 6 middage
• 5 runder golf (Lakes, Hills & Ruins)
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.500,-		
195,-

Pris per person, fra

9.795,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Pula
er beliggende
et af komde mest
Son Antem
har en på
perfekt
fredfulde
ognydelse,
smukke afslapning,
steder på
bination af
Mallorca.
rejse til en svunden
madglædeEn
og naturoplevelser.
Koblet
tid,
men med
sammen
medmoderne
golfbaner,bekvemmesom man
ligheder
ogtræt
god golf.
ikke bliver
af at spille!

Mallorca, Son Antem
Golfbanerne hedder West og East, hvor West anses for at være den lidt
mere udfordrende end East. Begge baner er relativt lange og nok er West
lidt sværere, men East er mere afvekslende og har nogle tricky huller, hvor
det er vigtigt at placere bolden de rigtige steder. Signaturhullerne er hul 9
og 18 på West, dejligt udfordrende huller med greens, som er beskyttet af
velplacerede vandhazarder og bunkers. Træningsområderne er gode med
en stor range og har masser af udslagssteder både fra græs og måtter.
Hotellet på Son Antem borger for rendyrket kvalitet og service. Det ligger
perfekt placeret lige mellem de to golfbaner. De rummelige værelser er af
høj klasse og er et dejligt sted at slappe af efter en skøn dag på golfbanen.
Alle værelser har balkon eller terrasse, hvor man kan nyde sin eftermiddagsdrink - eller ønsker man et mere sporty alternativ, så kan man bruge/
strække golfmusklerne i hotellets dejlige spa. Den kulinariske oplevelse
fås i to udmærkede restauranter med fokus på Middelhavsområdets
specialiteter.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Mallorca t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Iberostar
Son Antem Golf Resort & Spa*****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf på Pula
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.200,195,-

Pris per person, fra

10.695,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Pula er beliggende på et af de mest
fredfulde og smukke steder på
Mallorca. En rejse til en svunden
tid, men med moderne bekvemmeligheder og god golf.

Mallorca, Pula Golf Resort
Pula Golf blev grundlagt allerede i 1995, men blev renoveret af José Maria
Olazabal i årene 2004-2006 for at imødekomme kravene til international
og professionel golf. Belønningen for den tildligere Ryder Cup kaptajns
arbejde lod ikke vente på sig, da Pula snart blev vært for internationale
turneringer som PGA European Tour Championships Classic, Mallorca
Skin Game og Olazábal & Nadal Invitational. Pula Golf har en stor
drivingrange i to niveauer samt kortspilsområder og puttinggreens.
Pula Golf Resort er beliggende i et af de mest smukke og fredfyldte
områder på Mallorca. I den gamle herregård, anno 1581, ligger det som i
dag er hotellet og klubbens faciliteter. Værelserne er fordelt i Golf Suites,
Master Suites og Grand Suites, som alle er rummelige og måler mellem
40 og 55 kvadratmeter. De er udstyret med blandt andet minibar,
aircondition og wifi. Pula Golf Resort har også en skøn spa, hvor man kan
koble af efter en god dag på golfbanen. Maden nydes i stil på Café de Pula,
hvor man i udeserveringen har en herlig udsigt over golfbanen. Der er blot
nogle få kilometer til havet.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Mallorca t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Pula
Golf Resort****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf på Pula
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.000,195,-

Pris per person, fra

10.495,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Gran
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er smukkest.
vet fra flere huller.

Tenerife, Buenavista
Buenavista Golf ligger, hvor ingen andre end det spanske golfikon Severiano Ballesteros, kunne finde på, at bygge en golfbane. Buenavista er,
hvis man skal forsøge at lave en sammenligning, næsten som Pebble
Beach i Californien, dog uden køer og skyhøj greenfee. Severiano Ballesteros har skabt en golfbane i uhørt dramatisk natur, vi tøver ikke med at
kalde denne bane for unik. Det er svært, ikke at blive berørt. Buenavista
en golfbane, hvor udsigterne og omgivelserne er helt fantastiske. Banen
ligger med afslutning ned mod havet, og foran har du det mægtige hav og
de majestætiske Tenobjerge i baggrunden. Buenavista har seks par 5, seks
par 4 og seks par 3 huller, hvilket giver en skøn og varieret golfoplevelse
Melia Hacienda del Conde er et virkeligt tophotel ved den utroligt smukke
og dramatiske Atlanterhavskyst, hvor vi er sikre på, at I vil trives. Det er
bygget i traditionel spansk stil, og præges af varme og høj kvalitet. Arkitekten bag hotellet, har med forskellige terrasser og bygninger, skabt et hotel,
der minder om en lille hyggelig by. Værelserne er veludstyrede og cirka
40 kvadratmeter store. Foruden buffet- og a la carte restaurant, er der to
udendørs swimming pools og et ”mammut-spa” på 2.500 kvadratmeter,
som virkelig er en favorit blandt vores gæster. Hotellet henvender sig til
det voksne publikum, og aldersgrænsen er 16 år.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Tenerife t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Hacienda
Del Conde*****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf på Buenavista
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

3.600,195,-

Pris per person, fra

10.495,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Gran
Canaria
har
alt - strandene,
Kombiner
sol og
varme
med et
luksushoteller,
fantastisk hotelklimaet,
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på et meget
dejligt
vet
fra flere huller.
Sheraton-hotel.

Gran Canaria, Salobre
Der findes to golfbaner på Salobre, Old og New Course. Old, som ligger
nærmest ved hotellet, er den mest berømte og er en parkbane, som
slingrer sig blidt igennem det golde og spektakulære naturområde. Banen
er ikke alt for svær, men udfordrer såvel mellemgolferen som lavhandicapperen. Visse huller kræver præcision, mens andre giver plads til at sprede
bolden lidt mere, især fra tee. New er en spektakulær bane, som er meget
udfordrende! Den kan føles svær for højhandicapperen, men den er klart
et besøg/forsøg værd. Banen er meget kuperet og der er buggypligt (buggy
er inkluderet på New) og det gælder om at have præcisionen i orden.
Hotel Sheraton Salobre har gennem mange år været et vores mest
populære hoteller på Gran Canaria. Det ligger strategisk godt i forhold til
første tee på begge golfbaner. Hotellet er i topklasse og service og faciliteter er som det kan forventes på et femstjernet luksushotel. Da hotellet er et
af de få udprægede golfhoteller på Gran Canaria er tempoet her mere afslappende end på mange øens strandhoteller. Man bor rigtig godt i de store
værelser, som har mere eller mindre udsigt til golfbanen alle sammen
samt balkon. Der findes flere udendørs pools i forskellige størrelser, den
mest spektakulære pool ligger højt i landskabet på 11. etage med fantastisk
udsigt over landskabet.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Gran Canaria t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Sheraton
Salobre*****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf på Salobre Golf Courses
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.200,195,-

Pris per person, fra

9.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Spanien

Gran Canaria har alt - strandene,
luksushoteller, klimaet, naturen,
barerne, restauranterne og golfen.
Meloneras golf ligger smukt
placeret med udsigt til Atlanterhavet fra flere huller.

Gran Canaria, Meloneras
Meloneras GC er nok den dyreste golfbane, som er bygget på Gran Canaria, og det skyldes hverken, at klubhuset er enormt (for det er ganske
småt), eller at man har måttet sprænge store bjerge væk. Det skyldes
placeringen. Banen løber langs havet, hvor man ellers kun bygger hoteller
og luksusvillaer. Den er godt designet, og jo flere gange man spiller den,
des større bliver oplevelsen. Indledningen er lidt forsigtig, og giver
mulighed for langsomt at forstå banens karakter og føle hastigheden på
greens. Det føles skønt, at få alle køller i baggen i spil, og på de første ni
huller kan man sprede boldene ganske friskt uden at blive straffet for
hårdt. Selvom de første ni huller er ganske glimrende, så har man allerede
fra klubhuset set, hvad der venter - og det er de sidste ni huller, der bliver
afgørende for scoren. Ikke alle de sidste ni huller går langs havet, men
havet er så dominerende, at man har følelsen af det hele vejen.
Lopesan Baobab Resort er et luksushotel, i den større klasse, på sydsiden
af Gran Canaria, og det førende hotel i området. Store og dyre hoteller
betyder normalt bleg og ensartet indretning, men det gælder ikke Baobab,
som er holdt i afrikansk stil. Hotellet er stort, men bygget på en måde, så
man oplever det som ganske intimt. Pool områderne er fantastiske.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Gran Canaria t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Lopesan
Baobab*****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf på Meloneras
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.300,195,-

Pris per person, fra

10.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Marokko

Velkommen til vidunderlige
Mazagan. Her spiller du golf langs
Atlanterhavet og bor på det enestående Mazagan Beach & Golf Resort.

Casablanca, Mazagan
Legenden Gary Player har her designet en fremragende og afvekslende
bane. Player er populær i Marokko, for Mazagan er ikke den eneste bane
han har designet i landet. Flere af banens huller ligger helt ned til havet,
og disse har en tydelig linkskarakter. Det er en moderne golfbane, som
kan være ganske udfordrende når vinden blæser, men fra tee har man god
plads, da fairways er brede. Greens er store, og til tider ondulerede med
spændende og interessante run-offs. Banen har været drevet af Troon Golf,
hvilket borger for god stand og et højt serviceniveau.
På træningsområdet råder man over en 300 meter lang drivingrange, hvor
du slår fra græs. Her er greens med bunkers og mulighed for varieret
træning. Den store puttinggreen ligger på vejen over til første tee,
naturligvis med udsigt til Atlanterhavet.
Banens kvalitet modsvares til fulde af indkvarteringen. Mazagan Beach &
Golf Resort er et af de bedste resorts vi har oplevet. Det er bygget som en
moderne marokkansk borg, hvor det store poolområde er omkranset af
hotellet. Mazagan anses for et af Marokkos bedste resorts. Hotellet har et af
Afrikas største kasinoer, en livlig natklub og flere restauranter.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Casablanca t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Mazagan
Golf & Beach Resort*****
• Morgenmad og 5 middage
• 5 runder golf på Mazagan
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.800,195,-

Pris per person, fra

9.395,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Grækenland

Costa Navarino er bare noget af det
bedste, som findes! Længst ude på
den smukkeste del af Peloponnes
ligger dette skønne resort, hvor der er
bygget to fantastiske golfbaner.

Kalamata, Costa Navarino
The Dunes Course er designet af den tidligere Ryder Cup-kaptajn og dobbelte vinder af US Masters, Bernhard Langer. Banen er smukt placeret i
det græske landskab med oliventræer og citruslunde. The Dunes Course er
Costa Navarinos mesterskabsbane, og er forholdsvis lang. Flere af hullerne
løber langs en mindre flod, som snor sig gennem landskabet.
The Bay Course ligger 7 km fra hotellet og er designet af ingen ringere
end Robert Trent Jones Jr. En fantastisk golfbane i smukke omgivelser,
og spiller man den om eftermiddagen, så får man, forhåbentlig, lov til at
opleve en af de mest fantastiske solnedgange. Bay Course er lidt kortere
end Dunes, og stiller lidt højere krav med hensyn til at placere bolden,
da banen belønner god course management. På Bay Course skal du køre
buggy, som er inkluderet.
Westin Costa Navarino er et femstjernet hotel og resort med virkelig høj
klasse, hvor du finder en behagelig og afslappet atmosfære. Her er
luksuriøse og rummelige værelser samt en lang række restauranter på
området, som repræsenterer alverdens forskellige kulinariske oplevelser.
Hotellet har også flere pool områder, beach club samt en stor spa.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Kalamata t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer hotel - lufthavn t/r
7 nætter i dobbeltværelse på The 		
Westin Costa Navarino*****
• Morgenmad & 5 middage
• 5 runder golf på Costa Navarino (3 x 		
Dunes, 2 x Bay inkl. buggy)
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.900,195,-

Pris per person, fra

12.495,-

Golfskoler med Golf Plaisir
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Tyrkiet, Sirene
Antalya Golf Club er et af de bedste golfanlæg i Belek med to 18-hullers
baner af høj klasse, Sultan og Pasha. Sultan har lagt græs til en lang
række store turneringer, ligesom den er hjemmebane for den tyrkiske
PGA. Banen er forholdsvis enkel at gå og byder på en del udfordringer i
sin egenskab af mesterskabsbane. Sultan kendetegnes ved sin kraftige
pinjeskov og mange vandhazarder. Det afsluttende hul 18 er fantastisk
smukt med det statslige klubhus som bagkulisse ved indspillet mod green.
Pasha er noget mere enkel end Sultan. Den er bredere en Sultan, hvilket
gør det nemmere både fra tee og fairway. Den er ligesom Sultan
karakteriseret ved sin pinjeskov, men der er ikke så mange vandhazarder,
som på Sultan-banen. Begge baner udgør sammen en perfekt kombination.
Sirene Belek Hotel har gennemgået en stor renovering og er igen et af
flagskibshotellerne i Belek. Hotellet holder en høj standard og tilbyder alt
det som man kan forvente sig af en 5-stjernet golfferie i Belek. Sirene
ligger helt ned til stranden og foruden den store pool, så tilbyder man også
en række andre sportsaktiviteter på hotellet. Som det sig hør og bør på
hotellerne i Belek, så indgår all inclusive på hotellet (dog ikke i golfklubben). Så det er bare med at koble af og nyde de mange restauranter, barer
osv. Værelserne er fine og relativt store med balkon og de tilbyder desuden
de faciliteter, som man kan forvente sig af et hotel i Sirenes klasse.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Antalya t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Sirene 		
Belek Hotel*****
• All Inclusive
• 5 runder golf på Antalya Golf Club (3 x
Pasha og 2 x Sultan)
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.300,195,-

Pris per person, fra

10.795,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Bulgarien

Velkommen til Cape Kaliakra. Her
tilbyder vi det ypperste golf - Thracian Cliffs! En dramatisk og topmoderne golfbane lige ved Sortehavs
kysten. Femstjernet lejlighedshotel
og tiptop træningsfaciliteter gør kun
turen bedre.

Bulgarien, Thracian Cliffs
Thracian Cliffs er en spektakulær og helt unik golfbane. Den er omgivet
af og bygget på den dramatiske klippekyst ved Sortehavet. Europatourens
prestigefyldte hulspils mesterskab, Volvo Match Play, blev spillet her i
2013, blandt andet med deltagelse af danske Thorbjørn Olesen. Thracian
Cliffs er en fantastisk golfoplevelse og vi garanterer, at banen vil efterlade
et varigt indtryk.
Black Sea Rama Den sydafrikanske golflegende, Gary Player, har på
Black Sea Rama præsteret et ægte mesterværk. Ganske vist havde han et
unikt landskab at arbejde med, men et kvalitetsstempel som ”Best New
Golf Course in the World” (Golf Digest) er ikke bare sådan at opnå.
Lighthouse ligger i et smukt naturområde med 5 søer, som er kløgtigt integreret i banens design. Det er en afvekslende bane, som udfordrer amatører og professionelle på fin vis.
Thracian Cliffs Golf & Beach Resort holder samme høje standard på de
øvrige faciliteter som på den fantastiske golfbane. Her bor man i store
lejligheds-suiter, som er smagfuldt indrettet med et eksklusivt snit. Thracian Cliffs har også to egne strande, solsenge og forskellige muligheder for
vandsport.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Varna t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i lejlighed på Thracian
Cliffs*****
• Morgenmad samt 5 middage
• 5 greenfees (3 x Thracian inkl. buggy,
1 x Black Sea Rama, 1 x Lighthouse)
• Drivingrange og rangebolde (Thracian)

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.100,195,-

Pris per person, fra

8.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir
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og tiptop træningsfaciliteter gør kun
turen bedre.

Cypern, Korineum
Korineum Golf er det nordlige Cyperns ældste bane og har en vidunderlig udsigt over både Middelhavet og det bakkede landskab med ”The Five
Finger Mountain” i baggrunden. Banens for- og bagni har ganske forskellig
karakter. Forni er mere kuperet, hvor bagni er mere i stil med en tradiotionel parkbane. Begge er omkranset af oliven- og pinjetræer. Det skønne
klima hjælper med at sikre, at banen oftest er en fremragende stand.
Træningsfaciliteter: Her findes en stor og god drivingrange, specifikt wedge område, putting- og chipping område, så alle rammer er tilstede for en
god golfskole.
Korineum Golf Hotel ligger lige ved banen og er et femstjernet hotle med
rummelige værelser, alle med balkon. Standardværelserne har udsigt mod
bjergene og det naturskønne landskab. Korineum ligger ikke langt fra byen
Kyrenia, hvortil der går shuttle fra hotellet (25 minutter). Mange synes, at
det er skøn afveksling, at komme lidt væk fra resortet til en hyggelig by
med mange små og hyggelige restauranter i de små strøggader. Hotellet
kan også være behjælpelige med billeje.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Ercan t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Korineum
Golf Hotel*****
• Halvpension
• 5 greenfees på Korineum
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.100,195,-

Pris per person, fra

9.795,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Egypten

Solsikkert og garanteret fantastisk
træning med god drivingrange, puttinggreen, bunkers, godt kortspilsområde samt en 9 hulsbane.

Egypten, Makadi Bay
Madinat Makadi GC er skønt beliggende ved Rødehavet og i et ørkenområde. De 18 huller måler små 6.400 meter fra de bageste teesteder og
banen præsenterer sig flot. På tre af banens huller har man vand i spil
og ellers er indtrykket en åben parkbane, da der er plantet op mod 1.200
palmetræer.
Træningsfaciliteterne er ypperlige. Her er en moderne drivingrange i
fuld længde, puttinggreen, bunkers og chipping områder. Her findes også
en 9 hullers par 3 bane og desuden et par golfhuller, som kan benyttes
til træning. Alt er centralt beliggende, så rammerne er rigtig gode til en
golfskole.
Jaz Makadi Star Hotel er et femstjernet All Inclusive hotel, som har alt
man kan ønske sig. Her er opvarmet pool, fitness, wellness afdeling samt
god og varieret mad. The Mivida Spa har sauna, dampbad og jacuzzi. Med
nærheden til Rødehavet har Makadi også en privat strand, som man kan
benytte, hvis man vil forlade resortet en dag.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Hurghada t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn-hotel t/r
7 nætter i delt dobbeltværelse på Jaz 		
Makadi Star Hotel*****
• All inclusive
• 5 greenfees på Madinat
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

1.600,195,-

Pris per person, fra

8.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Forenede
De Forenede
Arabiske
Emirater
Emirater

Velkommen til Al Ain i den sydlige
del af Abu Dhabi. Det er let at trives
i det skønne klima. Her bor du
centralt i Al Ain og spiller golf på
dejlige Al Ain Golf Club.

Abu Dhabi, Rotana Al Ain
Al Ains golfbane er en unik kreation. De oprindelige 9 huller er anlagt
i inderkredsen på en gigantisk hestevæddeløbsbane og er netop blevet
redesignet, så de er helt på niveau med bagni. De ligger udenfor væddeløbsbanen og er, udover at være godt designet, oplyst om aftenen. Al Ain
er meget fokuseret på kvaliteten på banen, og fairways og greens holder
høj standard. Desuden er serviceniveauet i top med halfway house, buggy
bar - hvor man, uvant for Emiraterne, kan få serveret en kølig pilsner!
Træningsfaciliteterne på Al Ain er noget ud over det sædvanlige. Her
slår man gode rangebolde fra perfekt græs på den godt 300 meter lange
drivingrange. Ved siden af drivingrangen er der indspilsgreens med mulighed for at træne bla. bunkerslag. Al Ain har desuden flere puttinggreens
og en oplyst ni hullers par 3 bane.
Rotana Al Ain er et femstjernet hotel centralt beliggende i Al Ain, og ca.
15 minutter fra golfbanen. Her bor man rigtig godt i de velindrettede værelser. Det fine poolområde med bar er centralt placeret på hotellets område.
Morgenmaden og de inkluderede middage serveres i buffét restauranten
(dog én middag i en af hotellets tre andre restauranter). Efter middagen
samles de fleste i ”Trader Vic’s” pubben, som ofte byder på livemusik.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly til Dubai t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Rotana Al Ain*****
Morgenmad & 6 middage
5 runder golf på Al Ain GC inkl. buggy
Transfer hotel - golfbane t/r
Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.900,195,-

Pris per person, fra

9.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir

De Forenede Emirater

Velkommen til spektakulære Abu
Dhabi. Du bor på tophotellet The
Westin Abu Dhabi, med udsyn til
18. hul på Abu Dhabi Golf Club.
Her er du tæt på det meste, og alt
holder højeste standard.

Westin Abu Dhabi
Abu Dhabi GC er designet af Peter Harradine og hvert år vært for
turneringen HSBC Abu Dhabi Golf Championships og kendt for sit
karakteristiske klubhus, der har en falk med åbne vinger som sit
kendetegn. Mesterskabsbanens 18 huller skærer sig smukt gennem
ørkenlandskabet, og med vand i spil på mange huller er banen anerkendt
som en svær, men fair bane. Greens er store og kuperede og designet af
banens bunkers blender smukt ind i banens forløb. Der findes endvidere
en 9 hullers bane, som er projektør oplyst og kan spilles om aftenen.
Saadiyat Beach GC er designet af Gary Player og ligger idyllisk på
Saadiyat øen, som ligger omkring 10 kilometer fra Abu Dhabi centrum.
Banen åbnede i 2010 og snor sig igennem en saltvandslagune, linksagtige
sandklitter, søer og strategisk velplacerede bunkers.
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa er af ypperste kvalitet med
rummelige værelser og balkon med udsigt til banen. Det gastronomiske
niveau er skyhøjt og alt er centreret - du tager elevatoren ned, og går
direkte ud på golfbanen. Westin Abu Dhabi har alt hvad der skal til, for at
få en golfuge på første klasse. Fra hotellet til Yas Island er der ca. 10 minutter, og afstanden til ”down town” Abu Dhabi er den samme.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly til Dubai t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på The 		
Westin Abu Dhabi*****
Morgenmad samt 6 middage
Adgang til Saadiyat Beach Club
5 runder golf (3 x Abu Dhabi GC, 2 x
Saadiyat) inkl. buggy
Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

3.300,195,-

Pris per person, fra

13.995,-

Golfskoler med Golf Plaisir
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Ajman, Al Zorah
Al Zorah Golf Club er en af de nyeste baner omkring Dubai. Den er
designet af Jack Nicklaus og det er en af de bedste baner han har
designet de sidste 10 år. Man genkender nemt hans design med smukt
bøljende fairways og strategisk placerede bunkers. Al Zorah er bygget i et
flot mangrove landskab, hvor de naturlige vandhazarder ændrer karakter,
når tidevandet kommer ind/ud ved frokosttid.
Træningsområdet på Al Zorah er sublimt og man kommer let derover i
buggy (inkluderet). Der er to ender på den 300 meter lange range og
fremragende kortspilsområder og puttinggreens.
Radisson SAS Ajman er ifølge Tripadvisor det mest populære hotel i Ajman. Med 148 værelser er det ikke blandt de største i området, men derimod er det hyggeligt. Der er to forskellige restauranter og lige ved lobbyen
ligger McGettigans pubben, som har rimelige priser. Hotellet
ligger i et business district og har en shuttle til privat strand. Logistikken
er perfekt, da man kun har en lille halv times transport fra Dubai og
hotellet har endda en shuttleservice på faste tider til Dubai.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly til Dubai t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på Radisson
Blu Ajman****
Morgenmad samt 6 middage
5 runder golf på Al Zorah inkl. buggy
Transfer hotel - golfbane t/r (golfdage)
Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

2.700,195,-

Pris per person, fra

10.495,-

Golfskoler med Golf Plaisir

De Forenede Emirater

En golfrejse til Al Hamra er en
oplevelse. Her bor man direkte på
den finkornede, hvide strand og spil
på en fantastisk golfbane.

Ras al Khaimah, Al Hamra
Al Hamra Golf Club er en meget hyggelig og afvekslende resortbane.
Banen er designet af Peter Harradine og ligger smukt placeret rundt om
en stor lagune. 5 kubikmillioner sand er blevet flyttet af bulldozere for at
kunne skabe denne skønne golfbane. Resultatet er en skøn golfoplevelse
med par 72 og fem forskellige teesteder per hul. Derved kan spillere på
alle niveauer have udbytte og fornøjelse af banen. Banen har endvidere
den detalje, at ni af hullerne er oplyst om aftenen.
Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ligger væg til væg med klubhuset,
så man er hurtigt på første tee. Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort er et
femstjernet hotel, som er perfekt beliggende med strand både mod havet
og ind mod lagunen, hvor golfbanen strækker sig. Hvis stranden ikke
lokker, så kan man i stedet benytte hotellets opvarmede pools. Hilton er
et hotel med internationalt snit og her findes flere restauranter, hvor der
serveres alt fra europæisk inspireret til et stort udvalg af asiatiske retter.
Naturligvis kan man også få lokale specialiteter og den buffet, som serveres er en skøn blanding af forskellige smagsindtryk.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Dubai t/r
Transport af kuffert og golfbag
Transfer lufthavn - hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Hilton Al Hamra*****
• Morgenmad & 6 middage
• 5 runder golf på Al Hamra inkl. buggy
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

3.000,195,-

Pris per person, fra

11.795,-

Golfskoler med Golf Plaisir
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Qatar, Doha
Doha GC er kendt som et fast stop på Europatourens ”Desert Swing”, med
vindernavne som Thomas Bjørn, Adam Scott, Sergio Garcia, m. fl.. Banen
er designet af Peter Harradine, som har designet mange fremragende
baner i ørkenstaterne. Banen udmærker sig ved at passe til alle typer golfspillere ved sit varierende og fair design.
Education GC er den helt nye bane i Doha. José Maria Olazabal har
designet den 18 hullers mesterskabsbane. Den er en sand fryd for øjet, hvor
man har benyttet smuk flora og bygget flotte stenmure i ørkenlandskabet.
Træningsfaciliteter Her er alt, hvad du ønsker - begge baner har fremragende træningsfaciliteter og short game områder. På Education GC kan
du endda logge ind på en Trackman og få data på dine slag.
Intercontinental er et firestjernet hotel med egen strand, opvarmet pool
og god mad. En perfekt kombination med Dohas golfbaner. Der findes 12
restauranter/barer, hvor Belgian Café er den naturlige mødeplads. Her er
verandaen fyldt til godt efter solnedgang.
Området Afstanden mellem hotellet og Doha GC er 8 minutter i bus.
Doha er en relativt lille by og alt kan nås med en kort taxatur.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•

Fly til Doha t/r
Transport af 30 kg bagage
Transfer lufthavn – hotel t/r
7 nætter i dobbeltværelse på
Intercontinental*****
• Morgenmad og 6 middage
• 5 runder golf (4 x Doha GC,
1 x Education GC)
• Drivingrange og rangebolde

EVT. TILLÆG:
Enkeltværelse:
Golfbagforsikring:

3.900,195,-

Pris per person, fra

12.295,-

Golfskoler med Golf Plaisir

Italien

Jack Nicklaus, Robert Trent Jones
Sr., Robert von Hagge - er nogle
af de arkitekter, som har designet
baner i Piemonte. I dette område er
golf i topklasse et slaraffenland! Golf
”La Dolce Vita” way...

Italien, Piemonte - Bogogno
Området ved Piemonte er er et af Europas bedste, og lidt oversete, golfområder. Man er i området omkring
Milano, hvortil der er gode flyforbindelser. Her ligger et væld af topbaner med designere som bl.a. Von Hagge,
Trent Jones Sr. og Jack Nicklaus.
Bogogno Golf Resort er vores favorit og har to mesterværker af den meget anerkendte designer, Robert von
Hagge. Banerne har en fin kombination af moderne golfbaners udfordringer blandet med klassiske og
naturlige forhindringer. Del Conte banen er vel den mest populære blandt ”almindelige” golfspillere, hvor
Bonora banen er lidt mere udfordrende og kan give selv de bedste spillere en ægte udfordring. Begge er de
sublime golfoplevelser, som man har lyst til at spille igen og igen!
Bogogno ligger blot 25 minutter fra Malpensa lufthavn. Her på resortet har man tænkt anderledes. Her finder
du et moderne og stiligt firestjernet hotel, med pæne værelser og en god restaurant i klubhuset. Alt ligger
centralt og hotel golfklubben ligger blot 100 meter fra hinanden.
Øvrigt Området byder på massevis af oplevelsesmuligheder. Lago Maggiore ligger blot 20 minutter fra
Bogogno, Piemonte byder på massevis af vin- og gastronomiske oplevelser og er man villig til lidt længere
transport ligger Barolo omkring 2 timer væk. Milano by er omkring 45 minutter væk og velsagtens en af de
bedste shopping-byer, som findes.
Sommerperioden (juli-august) er kategoriseret som lavsæson, så der er lavere priser på hotel, og
specialpris på fri golf inklusive buggy.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

Golfskoler med Golf Plaisir

Sydafrika

Med et skønt klima, utrolig smuk
natur, en fascinerende historie og golfbaner af ypperste klasse er Sydafrika
et eventyr, man ikke må gå glip af.

Sydafrika, Western Cape
Sydafrika er et fantastisk golfland og noget af det mest optimale man kan opnå som nysgerrig golfspiller. Den
unikke mulighed for at kombinere golf på nogle af verdens bedste golfbaner med safari, smukke strande og
gastronomi i verdensklasse, har fået mange danskere til at kigge på Sydafrika, når golfrejsen skal bestilles.
Cape Town vil for mange være udgangspunktet for en Sydafrika tur. Den smukke by ligger for foden af Table
Mountain og her findes et væld af oplevelser. Sydafrikas historie er uhyre spændende og en tur til Robben Island,
hvor Nelson Mandela sad indespærret i 27 år, vil for mange være et must. Området omkring Waterfront er
pulserende og spændende og Cape Town er ligeledes en god base til at opleve flere gode golfbaner.
Vinområderne omkring Stellenbosch er også et oplagt sted at besøge. Vinmarkerne ligger spredt ud i det bjergrige
og smukke naturområde og her ligger et væld af gode hoteller, vingårde og golfbaner. Vi kan specielt anbefale Spier
Hotel, som daterer sig tilbage til 1692. Mange danskere vil kende Spier vinene fra danske butikker og der hersker
en helt speciel stemning på den historiske vingård.
Garden Route er en de mest spændende kyst- og landstrækninger som findes. Her ligger et væld af muligheder,
hvor vores grupper primært bor omkring byen George på et de bedste golfresort som findes, Fancourt. Her ligger tre
fantastiske golfbaner, skønt femstjernet resort og en smuk natur. Ellers kan Simola ved Knysna være et spændende
alternativ.
Safari vil for mange også være et must. På Gondwana Game Reserve har man chancen for at opleve ”The Big Five”,
mens man bor i de skønneste lodges. Det er en ”ægte” safari oplevelser, så der er ikke GPS eller lignende på dyrene
og det er virkelig en fuldendt oplevelse at se dyrere vandre frit omkring i et naturligt habitat.

Kontakt
For yderligere information og bestilling af golfskoler, kontakt Kenneth
hos Protours by Golf Plaisir.
Kenneth Bloch-Egendal
35 20 19 19
kbe@golfplaisir.dk

Golfskoler med Golf Plaisir

Rejsebetingelser, Pro Tours
•

•
•
•

Proens gebyr er ikke inkluderet i fra-priserne. Gebyret opkræves sammen med
rejsens pris til gæsten. Gebyret udbetales ved at proen fakturerer Golf Plaisir, helst
inden afrejse.
Golf Plaisirs rejsebetingelser er gældende
(se mere: https://golfplaisir.dk/alt-om-din-rejse/rejsebetingelser)
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Pro er gratis på hotel og golf ved 8 betalende gæster, ved 11 gæster er pro helt gratis, også
ift. fly og transfers (medmindre andet er aftalt). Er rejseleder ikke certificeret PGA Pro
skal specifikke vilkår for gratis rejse aftales.
Deadline er som udgangspunkt 95 dage før afrejse. Her foretages vurdering af videre
forløb ift. salg af turen.
Der betales kr. 3.000,- i depositum per person ved bestilling (kan være højere ved
oversøiske rejser).
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