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Information

Forårstur til Spanien med Søllerød Golfklub
La Finca  |  18. - 25.  marts

Pris per person,    

13.495,- 

La Finca Golf Club er beliggende i en gryde nedenfor klubhuset og hotellet. 
Den har parkbane karakter og bugter sig imellem 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. 

La Finca Golf & Spa Resort er bygget i 2009 og er et moderne designet 
femstjernet hotel. 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 spa område for at afhjælpe de ømme muskler efter en dag på 
golfbanen. 

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

Velkommen! 

PGA Pro Mads Flindt, Søllerød Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Alicante med SAS   
 (Plus) t/r
•  Transport af kuffert og golfbag samt 
 fasttrack og loungeadgang
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i delt dobbeltværelse på 
 La Finca***** 
•  Morgenmad samt 6 middage inkl. halv  
 flaske vin per middag
•  5 runder golf (4 x La Finca, 
 1x Villamartin)
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

             
 

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 2.200,-

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. 

Spanien

Lærerig forårstur
til solrige

Costa Blanca 


