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Information

Vintereventyr i Abu Dhabi med Landström Golf Academy
Westin Abu Dhabi  |  20. - 27. januar 2020

Pris per person    

15.995,- 

”En af årets fedeste turneringer” udtaler flere Europatour spillere om  
HSBC Championship på Abu Dhabi GC og Westin Abu Dhabi. Har har I en 
unik chance for at opleve et af de bedste resorts som findes, koblet med  
inspirerende undervisning og hyggelige golfrunder i godt selskab.  

Abu Dhabi GC er en fantastisk bane, som også er kendt for sit karakteris-
tiske klubhus. Mesterskabsbanens 18 huller er varierede og med vand i spil 
på mange huller er banen anerkendt som en svær, men fair bane. På en af 
runderne spiller i aftengolf på 9 hullers sløjfen, som er projektøroplyst. 

Saadiyat Beach GC er designet af Gary Player og ligger idyllisk på 
Saadiyat øen, som ligger omkring 10 kilometer fra Abu Dhabi centrum. 
Banen åbnede i 2010 og snor sig igennem en saltvandslagune, linksagtige 
sandklitter, søer og strategisk velplacerede bunkers. 

The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa er et fantastisk hotel med 
rummelige værelser og balkon med udsigt til banen. Det gastronomiske 
niveau er højt og alt er centreret - du tager elevatoren ned, og går direkte 
ud på golfbanen. Blot et kvarter væk, ligger Yas Island, kendt for Yas Links 
Golf og forlystelsesparken ”Ferrari World”. Der er også blot et kvarter ind til 
fashionable Abu Dhabi by med masser af spændende seværdigheder. 

Velkommen!

Dorthe og Magnus, Landström Golf Academy

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Dubai med 
 Emirates t/r
•  Transport af 40 kg bagage samt   
 håndbagage
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Westin Abu Dhabi***** med 
      halvpension
•  5 runder golf inkl. buggy og 
 transfers (3 x Abu Dhabi GC, 2 x   
 Saadiyat) 
•  Adgang til Saadiyat Beach Club
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

FLYTIDER:
20. januar                      14:20 - 23:45
27. januar                      08:20 - 12:20

TILLÆG:
Enkeltværelse:                           3.500,-

Velkommen til spektakulære Abu 
Dhabi. Du bor på tophotellet The 
Westin Abu Dhabi, med udsyn til 
18. hul på Abu Dhabi Golf Club. 
Her er du tæt på det meste, og alt 
holder højeste standard.

De Forenede Emirater

Perfekt vejr
og golf i

verdensklasse!


