
Resor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/jakob-lasella
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 1 december 2021.
För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se 
eller ring 08-519 303 00. 

 

Anmälan

Denna resan vänder sig till dig med hcp 15 eller lägre som gärna tävlar!

José-María Olazabals skapelse ligger vackert inbäddad i naturreservatet 
Montgó utan ett enda hus längs banan. Underbart! Sättet man behandlar 
miljön är därmed ett föredöme bland golfbanor och täcker in allt från åter-
vunnet vatten till de ekologiska produkter som används vid underhåll. Ba-
nans tre niohålsslingor är uppkallade efter olika vindar. Den första slingan 
heter Llebeig och sträcker sig söderut genom pinjeskogen. Här bjuds man 
på fina vyer över nationalparken och layouten gör att man ofta använder 
alla klubbor i bagen. Den andra slingan, Gregal, spelas med mer vatten i 
spel och de avslutande hålen bjuder på en rafflande upplösning. Den sista 
slingan heter Mestral, döpt efter vinden från norr. Mestral ligger lite högre 
än de andra slingorna på anläggningen. I och med det bjuds man på en 
spektakulär utsikt över havet, Segaria-berget och naturparken Montgó. 

Hotel Dénia La Sella Golf Resort & Spa får den mest kräsne gästen att tri-
vas som en fisk i vattnet! Hotellet ligger vid Montgó nationalpark, bara 10 
minuter från stränderna i Denia och Javea, och bara ett stenkast från det 
första hålet på La Sella Golf Course. Dessutom bara 10 mil från Alicante 
flygplats. Huvudrestaurangen på hotellet heter Brasserie Montego och där 
serveras frukost och buffémiddagarna. 

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm - Alicante t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Hotel Dénia La  
 Sella Golf Resort & Spa*****
•  Halvpension (frukost och 6 middagar  
 inkl dryck) 
•  5 greenfees på La Sella
•  Träning inkl bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                   2.695:- 
Avbeställningsskydd:              700:-
Golfbagsförsäkring:                    195:-

Pris per person     

17.795:- 

Spanien
José-María Olazabal har skapat ett 
antal riktigt fina golfbanor. En av 
dessa är 27-hålsanläggningen La 
Sella Golf Course norr om Alicante.

Följ med Jakob Berlin till Alicante!
La Sella | 19 - 26 mars 2022


