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Information

Nu gik vi desværre glip af forårsturen i 2020. Men det skal ikke stoppe os 
fra at gentage vores fantastiske tur til Costa Navarino igen til foråret.  

Bay og Dunes hedder de to golfbaner på Costa Navarino. Dunes ligger lige 
ved hotellet og er en fantastisk bane, som er designet af legenden Bernard 
Langer. Den er smukt placeret i det græske landskab med oliventræer og 
citruslunde. Bay Course ligger 7 km fra hotellet og er designet af Trent 
Jones Jr. Den lidt kortere og stragegisk fordrende bane har den smukkeste 
havudsigt på næsten alle huller. 

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, flere gode restauranter og skønne 
faciliteter med pool områder, beach club samt en stor spa.

Christian Post og trænerteamet vil sørge for et spændende program og for 
at alle deltagere får en vellykket og hyggelig tur! 

Velkommen! 

PGA Pro Christian Post, Søllerød Golfklub

Hyggelig efterårstur på et af Europas bedste resorts! REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Kalamata t/r
•  Transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Westin Costa Navarino***** 
•  Morgenmad og 5 middage
•  5 runder golf (2 x Bay inkl. buggy  
 og 3 x Dunes)  
•  Træning ved PGA Pro inkl. range- 
 bolde

TILLÆG:
Enkeltværelse:                               2.900,- 
Deluxe Sea View (p.p. i dbl):      700,-

Pris per person     

13.995,- 

Luksustur til Grækenland med Søllerød GK      
Costa Navarino  |  24. - 31. oktober 2021

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.


