
Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/marlene-2023
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 1 februari 2023. 
För mer information om resan, kontakta  Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00

Anmälan

Fairplay Golf Course är en nyligen renoverad bana med par 73, som ligger 
fantastiskt vackert i en härlig natur. Trots att banan och hotellet, ligger på 
en massiv platå är banan relativt flack och lätt att gå. Naturen är lummig 
och korkekarna många. Signaturhålet bör vara hål 13, en par 5:a, med ett 
strategiskt vattenhinder framför greenen. Men på de flesta näthinnor 
fastnar hål 10, en par 3:a som endast mäter 130 meter från gul tee, högt 
belägen med underbar utsikt över La Jandadalen.

Fairplay Golf & Spa Resort är en 5-stjärnig smakfull golfresort. Det kritvita 
hotellet omgiven av den lummiga golfbanan ger en fantastisk kontrast för 
ögat och läget är väldigt vackert med milsvida vyer över Los Alcornocales 
nationalpark. Det är även gångavstånd, 1,2 km in till byn Benalup. Vi äter i 
bufférestaurangen där även frukosten serveras samt det givna Hoyo 19. 
En mysig och perfekt placerad restaurang med en härlig terrass ut mot 
greenerna på både hål 9 och 18. Hotellet har en stor spaavdelning med
inomhuspool där man även här njuter av den bedårande utsikten.

Träningsfaciliteter Det finns en bra drivingrange och bunker och chipp-
green som ligger alldeles bredvid.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm- Malaga t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer
•  7 nätter i dubbelrum på Fairplay Golf &  
 Spa resort
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 greenfees på Fairplay
•  Trolley
•  Träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                        2.695:- 
Avbeställningsskydd:                   700:-
Golfbagsförsäkring:                         195:-

Pris per person     

 17.895:- 

Följ med Marlene Hedblom till Spanien! 
Cadiz, Fairplay| 15 - 22 april, 2023

Spanien
Det kritvita hotellet omgiven av 
den lummiga golfbanan ger en 
fin kontrast för ögat och vyn till 
Los Alcornocales nationalpark 
är fantastisk.  


