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Marriott Denia La Sella***** & El Saler, Spanien

Pris:     17.950 kr / person
Datum:   måndag 10-17:e okt 2022
I resans pris ingår: 

n SAS direktflyg Kastrup-Alicante T&R inkl flygskatt, resväska och golfbag
n Gemensam busstransfer mellan flygplats och hotell T&R
n 7 nätters boende i dubbelrum på det femstjärniga hotellet inkl frukost alla da-

gar. 6 middagar med husvin, lokal öl, läsk & vatten ingår
n 5 förbokade greenfees varav 4 på La Sella, inklusive hyrvagn samt 1 på El Saler
n Golfträning med Frasse inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 2.800 kr.
Frivilliga tillägg: poolutsikt 1.800 kr/rum, SAS Plus T&R 1.200 kr, avbeställnings- 
skydd 500 kr.

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

På spanska La Sella väntar en prisvärd spel- & 
träningsvecka på en trevlig 27-hålsbana. Och vår 
utflyktsbana El Saler går inte av för hackor!

Vi åker SAS direktflyg till Alicante, 
följt av en dryg timmes busstransfer till 
denna mysiga golfresort.

Det femstjärniga hotellet erbjuder 
alla tänkbara faciliteter (exempelvis 
Spa, nyrenoverade rum).

Under veckan ingår frukost alla 
dagar SAMT 6 middagar på hotellets 3 
restauranger. Vin & öl ingår också.

27-hålsbanan La Sella ligger i di-
rekt anslutning till hotellet. En kul och 
spelvänlig parkbana som växer för var-
je runda. Lätt att gå, bra hyrvagnar (in-
går) och passar alla hcp-kategorier.

El Saler rankas alltid högt på listor 
över Spaniens bästa banor. Denna an-
rika seaside-bana har en omväxlande 
mix av links-, park- och skogshål. En 
minnesvärd utflyktsbana!

På spellediga dagen är närbelägna 
byn Denia ett hett tips med bl a en 
trevlig marina och ett flertal restau-
ranger.

Välkomna !

Frasse Pettersson,
PGA-professional
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