
Prisen inkluderer:
● Fly København – Malaga t/r med Norwegian
 Afrejse: 15. marts København – Malaga 11:25 – 15:05

 Hjemrejse: 22. marts Malaga – København 15:50 – 19:35

● Transport af golfbag (20 kg) og kuffert (20 kg)
 samt en håndbagage (10 kg)

● Transfer fra lufthavnen til hotellet t/r

● 7 overnatninger på Hotel Almerimar 
 i delt dobbeltværelse

● Morgenmad

● 6 middage

● 5 runder golf på hotellets egen bane

● Intern turnering med præmier

Pris per person Kr.     8.095,-
Tillæg eneværelse kr. 1.600,-

I år går turen til Almerimar i Andalusien
Læs mere om hotellet:
http://www.arhoteles.com/en/almerimar-resort/home

Efter ankomst bliver vi kørt med bus til hotellet.
Nord- vest for Malaga ligger dette fantastisk dejlige resort, som er 
kendt for sit gode køkken og høje service niveau og de pæne lyse 
værelser. Hotellet ligger i Almeria tæt på stranden og lystbådehav-
nen og med gåafstand til et supermarked. Udover 2 pools råder 
hotellet over en SPA samt et fitness center.

Golf:
Hotellet har egen golfbane med 27 huller som ligger lige udenfor 
døren. Vi spiller 5 runder fordelt på de 3 sløjfer.
 
Tilmelding:
Tilmelding starter fredag 22. september kl. 16:00 ”først til mølle”
Vi har plads til maks. 24 deltagere.
Send en mail til: seniorklubben@solvogngolf.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. november.
Husk at opgive navn som det står i passet, telefonnummer samt 
mailadresse.
Samtidig med bestillingen indbetales et depositum på 2000 kr per 
person til Seniorklubbens konto i Danske Bank.
Reg. 3565 konto nr. 3565 456 571

I løbet af november måned vil alle deltagere modtage en faktura 
fra Krone Golf Tours.

Velkommen!

Tag med Seniorklubben 
til Spanien

Er der spørgsmål kan I ringe eller skrive til Ole Hahn, mobil 20 31 12 47 eller på mail: ok-hahn@mail.dk
Er der yderligere spørgsmål eller kommentarer kan også Ketty Clausen fra Krone Golf Tours kontaktes på tlf. 33 14 18 88 
(dog kan tilmelding IKKE foretages her).

15. – 22. MARTS 2018


