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Hacienda del Alamo****, Spanien
Pris per person: 18.550 kr
Resedatum:  lördag 12-19:e nov 2022
I resans pris ingår: 

n Direktflyg Kastrup-Alicante T&R, inkl flygskatt, resväska & golfbag (max 23 kg/st)
n Gemensam busstransfer mellan Alicante flygplats, hotell och Saurines
n 7 nätter i dubbelrum på det fyrstjärniga hotellet inkl frukost
n 7 middagar INKLUSIVE vin, öl, läsk & vatten
n 5 förbokade greenfees varav 4 på Hacienda del Alamo och 1 på Saurines, hyr- 

vagnar ingår samtliga rundor
n Golfträning med Frasse inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 2.900 kr.

Frivilliga tillägg: juniorsvit 3.800 kr/rum, SAS Plus 1.200 kr T&R.

Kontakta Frasse på 0706-39 50 35 eller frasse@akgk.se för att boka plats. Eller 
kontakta Time Travel direkt för att veta mer om resmålet. 

Anmälningsavgift 500 kr/person.

Hacienda del Alamo har fått en rejäl ansiktslyftning 
som gör banan spelvänlig och hela golfresorten perfekt 
för spel- och träningsresor. Vi åker dit i höst!

12 mil söder om Alicante flygplats 
och bara några mil från storstäderna 
Murcia och Cartagena ligger denna 
kompletta golfresort med både hotell, 
lägenheter, 18+6 golfhål, bra tränings- 
områden, livsmedelsbutik mm.

Hacienda del Alamo har haft 15 
skakiga år sedan golfbanan öppnade 
2006. Banan, som designades av Dave 
Thomas, fick inledningsvis mycket 
skäll: för lång, för svår, dåliga bunkrar. 
Hotellet blev försenat --- för att sedan 
gå i konkurs!

Allt detta är tillrättat, framför allt ba-

nan som fått en extra tee-uppsättning 
och renoverade bunkrar. Parkbanan i 
ökenlandskap är nu riktigt kul för alla 
golfare oavsett handicap.

Under veckan gör vi en utflykt till 
Saurines, en ökenbana med links- 
egenskaper. Riktigt häftig!

Vi inkluderar halvpension (frukost 
& middag) inklusive dryck. Hyrvagnar 
och rangebollar ingår
förstås också.

Frasse Pettersson, pro
på Åkagårdens GK
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