
I resans pris ingår: 
n Direktflyg med SAS Kastrup-Alicante T&R, inkl flygskatt, resväska & golfbag
   på max 23 kg/styck
n Taxibuss mellan Grevie/Ängelholm och Kastrup T&R
n Busstransfer mellan Alicante flygplats och hotellet T&R (tar ca 2 timmar)
n 7 nätters boende i dubbelrum på fyrstjärniga Valle del Este, med halv-  

pension, dvs frukost & middag INKLUSIVE dryck (husvin, öl, läsk mm)
n Obegränsad greenfee på Valle del Este, dvs 5 dagar inkl hyrvagnar plus 18 

hål inkl golfbil på Desert Springs (transfer ingår).
n Golfträning med Frasse inkl rangebollar under träningspassen

Tillägg för ensamresenär: enkelrum 2.100:-. Frivilliga tillägg: SAS Plus 1.200 
kr T&R, avbeställningsskydd 500:-. Kontakta Frasse på 0706-39 50 35 eller 
frasse@akgk.se för att boka plats. Anmälningsavgift endast 500 kr/person. Tel: 0431 - 36 80 36 

info@timetravel.se 
www.timetravel.se 

Teknisk arrangör:

På prisvärda Valle del Este i sydöstra Spanien erbjuds 
spektakulär ökengolf i regnfattigt område. 

Längst ner på Costa Blanca ligger 
denna kompletta golfresort med ett 
ytterst prisvärt hotell, ultramodern 
Spa-avdelning, inomhuspool och 
en minnesvärd 18-hålsbana utanför 
dörren.

Restaurangen håller också bra 
klass vilket vi har stor nytta av eft-
ersom halvpension med dryck ingår.

Den bitvis kuperade banan är yt-
terst omväxlande och ger bestående 
minnen. Gröna tees, fairways och 
greener bryter av det annars karga 

och beiga ökenlandskapet. En spek-
takulär bana som växer för varje run-
da. Obegränsad golf ingår!

Vi spelar även en runda på när-
belägna Desert Springs som också 
är en häftig ökenbana.

Området söder om Alicante är 
känt för sitt regnfattiga klimat. Det 
har ju inte blivit ökenlandskap utan 
anledning... 

Frasse, pro på
Åkagårdens GK

OBS! Begränsat antal platser!

Februariresa till SpanienFebruariresa till Spanien

Resedatum: sön 6-13:e feb
Pris per person: 13.995 kr

Taxi till

och från 

Kastrup
INGÅR!

OBS! Sista anmälningsdag 10:e okt!

Valle del Este erbjuder bådeValle del Este erbjuder både
heldagsgreenfee och halvpensionheldagsgreenfee och halvpension


