
Tilmelding og mere information: 
Proshoppen, Søllerød Golfklub     
Christian, Mads og Hanne  
45 80 18 77  |  proshoppen@cpg.dk 

Information

Efterårstur til Spanien med Søllerød Golfklub
La Sella  |  13. - 20. november 2021

Pris per person,    

11.495,- 

Mads Flindt og teamet fra Søllerød har hermed fornøjelsen at invitere jer 
på en dejlig efterårstur til Spanien. 

La Sella ligger smukt indhyllet i naturreservatet Montgo uden et eneste hus 
langs banen. Banen har tre ni-hullers sløjfer, hvor den første strækker sig 
mod syd gennem pinjeskov med fine vues over nationalparken. Den anden 
sløjfe forbliver i skovområdet, hvor den sidste af sløjferne består af tre par 3, 
tre par 4 og tre par 5 huller. 2 af sløjferne har netop gennemgået en større 
modernisering. 

Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa kan kan tilfredsstille selv den 
mest kræsne gæst, især efter at der i 2019 er blevet investeret 5 millioner 
Euro  på renovation. Hotellet ligger ved Montgo nationalpark, bare 10 
minutter fra byerne Denia og Javea og blot 30 meter fra første tee på La 
Sella Golf. Her findes alle tænkbare bekvemmeligheder som privat balkon/
terrasse med udsigt, roomservice, restauranter, pool (med poolbar), fitness 
og naturligvis et fortræffeligt spa. 

Se frem til en hyggelig tur hvor sæsonen skal sluttes af på bedste vis i denne 
dejlige varme og solrige del af Spanien.  

Velkommen! 

PGA Pro Mads Flindt, Søllerød Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-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   
 flaske vin per middag
•  5 runder golf på La Sella 
•  Trolley til alle runder
•  1 adgang til Spa 
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde 

Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.900,--

Den spanske storspiller og Ryder 
Cup kaptajn, José María Olazabal, 
har designet de 27 huller på La Sella 
og de har for nyligt gennemgået en 
større modernisering.  

Spanien

Skøn sæsonafslutning
i den 

spanske sol


