Gran Canaria, Spanien

Bandama Golf Hotel

Direktflyg fr Stockholm 8-15 april 2019
PRIS FRÅN: 14.495:-

8-15 april 2019 | Golfskola med Martin Wiklund & Jakob Berlin

Bandama Golf Hotel är ett svenskägt golfhotell intill Real Club
de Golf Las Palmas eller Bandama Golf Club är sannerligen en
liten pärla. Här erbjuder vi en exceptionell svensk service. Du
välkomnas på flygplatsen och väl på plats på hotellet presenteras
hotell och golf av hotellets ägare Leif Svensson, som för övrigt har
2 i hcp. Detta mysiga hotell är beläget precis intill golfbanan med
underbar utsikt. Vi erbjuder även en uppgradering till hotellets lite
lyxigare avdelning med endast 5 rum i Villa Bandama Golf med
bländande panoramautsikt. Vi har valt denna unika anläggning
för läget, det mysiga hotellet, den trevliga golfbanan och den
svenska exceptionella servicen. Priset är troligen det mesta ”value
for money” vi kan erbjuda!

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r inkl samtliga skatter
Ett incheckat bagage inkl golfbag samt handbagage
Flygplatstransfer t/r på destination

Boende
Hotellet ägs och drivs av Leif Svensson som tar väl hand om dig
från det att du checkar in tills dess att du lämnar denna underbara
plats. Bandama Golf Hotel ligger precis intill Real Club de Golf Las
Palmas eller även kallat Bandama Golf Clubs första tee. På toppen av Kanarieöarna är en bra beskrivning av läget med underbar
utsikt över golfbana och havet. Vi erbjuder även en lyxig uppgradering till Villa Bandama Golf som är ett eget hotell i hotellet med
enbart fem rum.

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 1495 kr
5 middagar: 1495 kr

Golf
Golfbanan Real Golf de Las Palmas eller även kallad Bandama
Golf som är området banan ligger på är en av Spaniens äldsta golfklubb och öppnade år 1891. Den magnifika utsikten över Atlanten
är på många hål så pass överväldigande att man stannar upp.
Banan är byggd högt uppe på en vulkankrater och är en parkbana
med sin naturliga kupering i och med vulkanen. Det är en kortare
sträckning och banan är underbar att njuta till med sin trevliga
variation även under en längre vistelse.
360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konferensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.

360 Travel Group

Lykia Golf Hotel
• 7 nätter del i dubbelrum med 7 frukost
• Obegränsad golf på Bandama Golf
• 5 förbokade rundor övriga bokas på plats
• Golfskola/spelresa enligt PRO
Pris per person: 14.495 kr

Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan
Preliminära flygtider (lokala tider):
Stockholm-Las Palmas 08 apr 08.20-23.15
Las Palmas-Stockholm 15 apr 10.50-17.35
Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder
kortbetalning.
Gå vidare för att boka plats på denna resa genom att klicka här
Kontakta oss
Epost: bokning@360golf.se

Martin Wiklund | Jakob Berlin
PGA Club Professionals
martin.wiklund@pgasweden.com
0705 85 37 64 | 0736 27 70 89

| Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Johanneshov | Tel: 0770-220-111 | bokning@360golf.se

