
Inkluderet i rejsen:
• Direkte fly t/r Billund - Alicante inkl kuffert & golfbag
• Transfer t/r Alicante lufthavn – La Manga Club
• 8 nætter i delt dobbeltværelse på 5* Hotel Principe
• Morgenmad og 8 middage inkl drikkevarer til middagene 
• 5 greenfees på to af resortets golfbaner – inkl trolley
• Rangebolde & træning på golfdagene

Pris kun 12.499 kr pr person
Tillæg for enkeltværelse fra 1.898 kr pr person
Udflugtsrunde: 1 x Green-fee på El Valle inkl. transfer (min 8 
personer) 725 kr alternativt . Heldags green-fee 795 kr pr person 

Tag chancen og start årets golfsæson på bedst mulige vis i den Spanske sol på La Manga Club! Resortet ligger i 
Murcia-regionen syd for Alicante hvilket er en af Europas mest solsikre regioner. La Manga er derudover et af 
Spaniens mest komplette resorts med tre 18-hullers baner, gode træningsområder, 5-stjernet hotel, Spa, flere 
forskellige restauranter samt tilmed andre sportsaktiviteter såsom tennis og fodbold. 

La Manga Golf Club har tre championship courses – North, South og West. Hver af disse baner har deres egen 
sværhedsgrad og byder på en unik udfordring til golfspillere på alle niveauer. Kvaliteten af de tre golfbaner på La 
Manga er en fantastisk del af det allerede enestående resort, og byder gæsterne på en særlig oplevelse under deres 
golfferie i Spanien. Vi spiller South og West Course på vores rejse. 

Hotel La Manga Principe Felipe er et luksuriøst, 5-stjernet hotel og golfresort, som ligger i Murcia i 
Spanien. På La Manga Club tilbydes 192 veludstyrede værelser, uforlignelig service og et overvældende antal 
faciliteter, hvilket gør stedet perfekt for enhver, der ønsker at spille golf i Spanien. I november 2014 cementerede La 
Manga Club sit fantastiske omdømme blandt golfspillere, da stedet blev kronet som Spaniens bedste golfhotel ved 
World Golf Awards.

For tilmelding klik her>>
NB! Begrænset antal pladser, først til mølle gælder. Sidste tilmeldingsdato er 15 oktober 

For mere information kontakt Mark Gates; mark@markgatesgolf.dk eller 2372 4223 
Kontaktperson på Golfbreaks er Therese Andersson prodk@golfbreaks.com eller 78 77 98 90

Rejs med Mark Gates til La Manga Club 27 marts – 4 april 2020
En uge fyldt med skønne golfoplevelser på et fantastisk resort!

Fly informationer
27 marts Billund – Alicante med Ryanair  10.25 – 13.30 
4 april Alicante – Billund med Norwegian 07.00 – 10.05 
NB: Vi tager forbehold for tidsændringer

https://forms.gle/tPJTryandZFMemM47
mailto:%20info@wighgolf.se

