
Träningsresor med Golf Plaisir
 

www.golfplaisir.se/akersberga2020
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 10 december 2019.
För mer information, kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se 
eller ring 08-519 303 00.

Kontakt

Hacienda del Alamo golfbana invigdes 2006 och har, trots att den inte är 
särskilt välkänd internationellt, alltid rankats högt bland de som spelar 
runt på de många banorna i området. Dave Thomas har designat en 18-hå-
lare med ambitionen att erbjuda en riktig mästerskapsbana och han har 
lyckats väl. Banan är från backtee en av Spaniens längsta. Likt flera andra 
banor i området mellan Murcia och Cartagena är Hacienda del Alamo en 
slags ökenbana med wasteareas intill hålen på stora delar av banan. Ba-
nan är svagt kuperad med en del onduleringar på spelytorna och lite fler 
kring greenområden. 
Här finns också ett storslaget klubbhus med välsorterad shop , trevlig bar 
och restaurang med en stor terass.

Träningsfaciliteterna  på Hacienda del Alamo är fantastisk fin med väl 
tilltagen drivingrange, flera chip- och pitchgreener, stor putting green och 
sex kompletta korthål enbart för träning.

Hacienda del Alamo Hotel är ett helt nytt hotell som öppnade sommaren 
2018. Hotellet har 154 rum och här har man all den bekvämlighet man 
behöver för sin vistelse.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Alicante t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer
•  7 nätter i dubbelrum på Hacienda del  
 Alamo
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 greenfees på Hacienda del Alamo
•  Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                        1.995:- 
Avbeställningsskydd:       400:-/700:-
Golfbagsförsäkring:                         195:-

Pris per person     

15.795:- 

Följ med Jakob Berlin och Eva Hultgren till Murcia!
Hacienda del Alamo, 28 mars - 4 april, 2020

Spanien
Haciende del Alamo Hotel är ett 
helt nytt hotell som slår upp sina 
dörrar först i oktober med alla 
bekvämligheter man kan önska.


