Træningslejr på det smukke golfresort
La Sella nord for Alicante i Spanien

Tag med ned til solen i en uge, hvor der hygges, trænes og
spilles golf med proteamet. Årets sidste forårstur går til det
lækre og charmerende resort, Denia Marriott La Sella.
En times kørsel nord for Alicante ligger det smukke resort, Marriott La Sella. På
resortet findes der gode restauranter, hyggelig bar, spa og de rummelige værelser
er alle dejligt indrettet.
Lige udenfor hotellet ligger 27 varierende huller designet af tidligere Ryder Cup
kaptajn, José Maria Olazabal. Til banen hører naturligvis også gode træningsfaciliteter som vi vil benytte flittigt.
Nær resortet ligger den lille by Denia som er meget kendt for sit kulinariske udbud. Så skulle du have lyst til at komme på michelin-restaurant den dag vi ikke
spiser på resortet kan dette arrangeres. Vi hjælper gerne med at bestille bord –
kontakt os da inden afrejse.
Alle 5 undervisningsdage er meget intensive, og proerne spiller med på 4 af runderne, hvor der undervises i course management. Den sidste dag spiller vi match
(Texas Scramble) med præmier. Vi gør meget ud af det sociale og spiser sammen
om aftenen (kan selvfølgelig fravælges).
Alle kan deltage uanset hcp dog kræves det at man har erfaring med at spille 18
huller. Endvidere skal man være fyldt 25 år.
Der er begrænset antal pladser på turen – max 23 deltagere (til 2 trænere)

Rejsen inkluderer:


Fly København – Alicante t/r
28-03-2023 København – Alicante 10:55 – 14:15
04-04-2023 Alicante – København 07:00 – 10:15



Transport af kuffert og golfbag



Transfer Alicante Lufthavn – La Sella t/r



7 overnatninger på Denia Marriott La Sella



Morgenmad



6 middage med øl, vand eller halv flaske vin



5 dages golf på La Sella Golf inkl. trolley



5 x træning med rangebolde inkl.



Course management med pro



1 adgang til spa

Pris per person
i dobbeltværelse

13.495,-

Tillæg for standard eneværelse kr. 2.000,-

Velkommen

Russell Taylor og Proteamet

Ved bestilling venligst kontakt Furesø Proshop tlf. 20 89 45 81, eller
Sweet Spot Travel, Mikael Jensen på tlf. 40 36 28 88.
Det anbefales at bestille i god tid.

