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Pula Golf Resort****, nordöstra Mallorca
Pris:       17.200 kr / person
Datum:  21 - 28:e mars 2021
I resans pris ingår: 

n Direktflyg Kastrup - Palma de Mallorca T&R, inkl resväska & golfbag
n Transfers mellan flygplats & Pula Golf Resort (ca 45 min) 
n 7 nätter i stora dubbelrum (Suites) med frukost alla dagar, samt 6 middagar  
   (varav 1 extern) exkl dryck
n 5 förbokade heldagsgreenfees på Pula Golf inkl hyrvagn, med möjlighet att
   spela extra hål på eftermiddagen (bokas i mån av plats). Ni kan även boka
   en gratis runda på ”lediga dagen” (exkl hyrvagn) tidigast 48 timmar före.
n Golfträning med Frasse inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 3.500 kr.
Frivilliga tillägg: SAS Plus 1.200 kr T&R, avbeställningsskydd 500 kr

Kontakta Frasse på 0706-39 50 35 eller frasse@akgk.se för att boka plats. Eller 
Time Travel direkt för att veta mer om resan. OBS! Endast 18 platser.

Pula Golf på Mallorca har fått ett rejält ansiktslyft med bl a 14 
helt nya “suites”, utbyggda träningsområden och sprillans ny 
Spa-avdelning. Europatour-resorten är bättre än någonsin!

Spel- & träningsresa till Pula Golf

Vi har förberett en fullspäckad vecka 
på Pula Golf. Här finns en välskött 
parkbana som arrangerat ett flertal Eu-
ropatour-tävlingar. Kul och varierande! 
Vi har obegränsad golf under veckan 
vilket ger möjlighet att spela 9 till 18 
extra hål på eftermiddagen efter avslu-
tad morgonrunda. Vi kan även boka en 
runda på ”lediga dagen” --- helt utan 
extra kostnad!

Dubbelsidig range och flera närspels- 
områden bäddar för en variationsrik 
träning i avskildhet.

Boendet består av stora dubbelrum 
(Suites) i direkt anslutning till klubbhus, 
restaurang och Spa-avdelning.

I paketet inkluderar vi 6 middagar va-
rav 4 är tre-rätters-menyer, en intas på 

en extern restaurang 500 m från hotel-
let och den sista kombineras med gui-
dad ”trädgårdstour” och vinprovning. 
Blev du nyfiken nu?

Anläggningen ligger ca 45 min från 
Palma flygplats och endast 10 min från 
kustbyarna Cala Bona och Cala Millor. 
Väl värt en middagsutflykt en av kväl-
larna (därav enbart 6 inkluderade mid-
dagar i paketet).

Våren 2021 öppnar en helt ny Spa- 
avdelning med alla
tänkbara faciliteter.

Välkommen!

Frasse Pettersson,
head-pro på
Åkagårdens GK


