
Träningsresor med Golf Plaisir

protours@golfplaisir.se
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 15 januari 2019. 
Vid anmälan uppge namn, adress, mail och mobilnr. För mer information om resan, 
kontakta Golf Plaisir på protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

 

Anmälan

Lumine Golf har 2 st 18 håls banor och en 9-håls bana.
Lakes Course är en mästerskapsbana där flertalet av banans hål, som 
namnet väl antyder, har vatten i spel. Den är lång och tuff precis som en 
mästerskapsbana ska vara och eftersom den ligger öppet får man även 
räkna med att vinden kan påverka rundan. 
Hills Course är en något kuperad park- och skogsbana.  Den har långa och 
korta hål om vartannat och den är väldigt omväxlande och kul att spela 
och flera greener kantas av bergspartier som gör banan väldigt vacker och 
spektakulär. 

TRYP Port Cambrils ligger ca 20 minuter från Lumine. Det fyrstjärniga 
hotellet ligger vackert vid vattnet i den charmiga byn Cambrils. Hotellet 
är modernt inrett och alla rum har balkong. Baren är trevlig och man tar 
gärna en drink på deras terass. På restaurangen Tosca äter man gott varje 
kväll och från hotellet är det endast 150 meter till den fina strand-
promenaden med gott om restauranger och shoppingmöjligheter.

I PRISET INGÅR:
•  Flyg Stockholm - Barcelona t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Hotel Regente  
 Aragón
•  7 frukost & 6 middagar
•  5 greenfees (Hills & Lakes)
•  Golfskola inklusive bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:        2.195:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

15.395:- 

Följ med Norrköping Söderköping GK till Spanien! 
Lumine  |  30 mars - 6 april, 2019

Spanien
Lumine Golf har 45 fantastiska 
hål som bjuder på utmaningar och 
fantastisk golf. 
Troon Golf driver anläggningen och 
säkerställer kvalitéen på banorna.


