
www.golfplaisir.dk/landstrom-spanien
Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:
Golf Plaisir   Landström Golf Academy  
Kenneth Bloch-Egendal  Dorthe og Magnus Landström
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  60 12 98 23  |  info@landstrom-golfacademy.com 

Information

Forårstur til Spanien med Landström Golf Academy
Hacienda del Alamo  |  29. feb - 7. mar 2020

Pris per person,    

11.795,- 

Hacienda del Alamo er en dejlig bane, som er beliggende i det skønne 
klima i Murcia-området. Dave og Paul Thomas har designet golfbanen og 
som det passer sig i dette ørkenområde, så har banen mange wasteareas og 
vandhazarder. Palmetræerne som omkranser banen giver ligeledes banen 
en fin karakter. 

Alhama Signature og Saurines er de to øvrige golfbaner, som I får spillet 
på turen. Alhama Signature er en såkaldt ”Jack Nicklaus Signature” bane, 
og en fantastisk golfbane, som udfordrer golfspillere på sjoveste vis. 
Saurines er designet af Nicklaus’ designfirma og også en dejlig golfbane, 
som især er kendt for sine udfordrende greenområder. 

Træningsfaciliteterne  på Hacienda del Alamo er blandt de bedste i 
området med gode puttinggreens og kortspilsområder. 

Hacienda del Alamo Hotel er et helt nybygget hotel med 56 værelser, 
som er beliggende i lave bygninger langs med golfbanens første fairway. I 
hovedbygningen ligger reception, bar, international restaurant samt øvrige 
faciliteter. 

Velkommen!

Dorthe og Magnus, Landström Golf Academy

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Alicante t/r
•  Transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på Sheraton  
 Hacienda del Alamo**** 
•  Morgenmad samt 6 middage
•  5 runder golf (3 x Hacienda del Alamo,  
 1 x Alhama Signature og 1 x Saurines  
 inkl. transfer t/r)
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

FLYTIDER:
Udrejse                              12:00 - 15:20
Hjemrejse                        08:00 - 11:15

             
 

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.600,-

Sheraton Hacienda del Alamo 
slog dørene op i sommeren 2018 og 
er et moderne golf hotel med 156 
smagfuldt indrettede værelser langs 
banens første hul.

Spanien

Lærerig forårstur
til solrige

Costa Blanca 


