Golfskole med Dansk Golf Institut og Jesper Nielsen
23. - 30. marts 2015

Iberostar Royal Andalus, Provincia de Cadiz, Spanien
SPANIEN

Dette flotte 4 stjernede resort har direkte udsigt og adgang til den skønne La Barrosa strand med 10 km
klitter og hvidt sand. Ikke langt fra hotellet findes et indkøbscenter, og byen Novo Sancti Petri byder også
på lidt “liv”, selv i lavsæsonen.
Resortet er flot og blev renoveret i 2006. Det har mange fremragende faciliteter. De 413 værelser er
moderne indrettet og har forskellig størrelse samt udsigt til have og strand. Der er flere restauranter,
barer og endvidere både indendørs og undendørs pool, fitnesscenter og spa. I området findes stort tennisanlæg, rideskole og mulighed for leje af cykler mm. Opholdet er med SEMI ALL INCLUSIVE!
Golf spilles på de to Novo Sancti Petri baner, der er designet af Severiano Ballesteros. Banerne ligger
ved siden af resortet, og klubhuset er i gå afstand (ca. 300 meter). De er flade, men med masser af pinjetræer er der udfordringer nok for en hver golfspiller. Enkelte huller ligger direkte ud til Atlanterhavet. Der
er gode træningsfaciliteter med mulighed for både for det korte, lange og finurlige spil.
Fælles bustransport mellem lufthavn og hotel
Udrejse mandag 23.03.15 - mødetid i lufthavnen 2 timer før afgang
Afgang Billund				
kl. 07.00 		
med JetTime
Ankomst Sevilla			
kl. 10.50
Hjemrejse mandag 30.03.15
Afgang Sevilla 			
Ankomst Billund			

kl. 11.55
kl. 15.50

		

med JetTime			

Pakken inkluderer:
• Flyrejsen Billund til Sevilla - uden forplejning på flyet
• Transport af golfbag
• 7 nætter i standard dobbeltværelse
• SEMI ALL INCLUSIVE (morgen- & aftenbuffet - drikkevarer 18-24)
• 5 runder golf på Novo Sancti Petri A & B
• Konkurrencer, teori, instruktion & banetræning
• Bustransport mellem lufthavn og resort

9.995

Pris per person DKK
(Tillæg for enkeltværelse DKK 895)
(Tillæg for SIDE SEA VIEW per værelse DKK 440)
Tilmelding 			
Tilmelding til cm@danskgolfinstitut.dk eller info@jngolf.dk
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