
14.495 kr PER PERSON

BIGGES GOLFSKOLA LUMINE GOLF 25-10-1/11 2019 
• Flyg t/r Oslo - Barcelona Norwegian handbagage, resväska & golfbag  
• Alla lokala transporter flygplats - hotell - golfbanorna 
• 5 golfrundor 3 Hil ls & 2 Lakes, möjl ighet ti l l mer golf utan extra kostnad vid 

ti l lgänglighet efter morgonens spel 
• 7 nätters boende del i dubbelrum 4 stjärniga Sol Port Cambrils  

Frukost ingår samtliga dagar 
• Bigges omätligt populära Golfskola var eftermiddag ink rangebollar. 
• Skojiga tävlingar 
• 1 lektion med Videoanalys innan avresa värde 500kr  

LUMINE GOLF 45 utmanade golfhål, söder om Barcelona i kombination med Cambrils staden som aldrig sover med boende 
på populära Sol Port Cambrils ca:15min från golfbanorna, Bigge-transfer bokat var dag. Allt detta upplevs i bästa sällskapet! 
Givetvis avrundar vi golfdagen med en utvecklande, utmanande & underhållande golfskola för de som önskar träna annars finns 
möjlighet till mer spel på plats för speltokarna! 
På kvällarna bokar vi gemensamma middagar på Birgers favoritrestauranger i mysiga Cambrils. 
Antalet platser är begränsat för att optimera trivsel & golfskola så skynda anmäl dig för att säkra din plats. Vid anmälan kommer 
JA Travel debitera 3.000kr/person för flyget som är bindande, slutbetalning 30 dagar innan avresa. 
 

FRE 25/10 2019 
Oslo - Barcelona 
20:45-23:55 

FRE 1/11 2019 
Barcelona - Oslo 
13:00-16:25 
 

Direktflyg Oslo!

LAKES & HILLS 
Fantastisk och 
utmanande golf som 
rankas högt!  
vilken av banorna 
gillar du mest? 
Smaken som baken 

26/10 12:52 Lakes 
27/10 09:12 Hills 
28/10 09:12 Hills 

29/10 10:08 Lakes 
30/10 10:08 Hills


GOLFTIDER  

WWW.MINGOLFRESA.COM 033 - 24 11 11 DIN GOLFRESA - VÅR VIKTIGASTE!

ÅRETS RESA  

KJELLSTEDTS 
GOLF 

7 NÄTTER 5 DAGAR GOLF  

BOENDE 
Vi bor i Cabrils med 
sitt fina nöjes & 
restaurangliv. vi 
bokar bord på lokal 
restauranger var 
kväll 

LUNCHTIME 
Luncherna intar vi på 
golfbanan, Lumines 
restauranger kända 
för sin service & fina 
kök.

http://WWW.MINGOLFRESA.COM
http://WWW.MINGOLFRESA.COM

