Tyvstart sæsonen med træningslejr
i Spanien med Axel Krag

Afrejse 19. marts 2019

Til foråret arrangerer jeg igen en træningslejr –
denne gang til lækre La Sella i Spanien beliggende
lidt nord for Alicante. Ugen vil byde på masser af
hygge, træning og spil.
En times kørsel nord for Alicante ligger det smukke resort, Marriott La
Sella. På resortet findes der gode restauranter, hyggelig bar, spa og de
rummelige værelser er alle dejligt indrettet. Lige udenfor hotellet ligger
27 varierende huller designet af tidligere Ryder Cup kaptajn, José Maria
Olazabal. Til banen hører naturligvis også gode træningsfaciliteter som vi
kommer at benytte flittigt.
Nær resortet ligger den lille by Denia som er meget kendt for sit kulinariske
udbud. Så skulle du have lyst til at komme på michelin-restaurant den dag
vi ikke spiser på resortet kan dette arrangeres. Vi hjælper gerne med at
bestille bord – kontakt os da inden afrejse.
Der er inkluderet 5 runder golf på La Sellas udfordrende bane. Og der vil
på alle disse dage også være træning enten før eller efter runden. Her vil vi
komme igennem alle spillets facetter lige fra puttning, chip og pitch til slag
med de lange jern og køller. Der vil desuden være mulighed for at spille med
proen og her vil vi gå igennem course management ude på banen.

Rejsen inkluderer:


Fly København – Alicante t/r med Norwegian
19-03-2019 København – Alicante 10:55 – 14:15
26-03-2019 Alicante – København 07:00 – 10:15



Transport af kuffert og golfbag



Transport fra Alicante Lufthavn – La Sella t/r



7 overnatninger på La Sella



Morgenmad



5 middage med øl, vand eller halv flaske vin



5 dages golf på La Sella Golf – trolley inkl.



5 x 2 timers træning med rangebolde inkl.



Course management med pro på alle runder



1 adgang til spa



Pris per person i
dobbeltværelse kr.

10.995,-

Tillæg for standard eneværelse kr. 1.920,-

Velkommen
Axel Krag
PGA Professional
Ved bestilling venligst kontakt:
Axel Krag på telefon 29 36 40 36 eller e-mail axel@grevegolf.dk eller Sweet Spot Travel,
Mikael Jensen på telefon 40 36 28 88 eller e-mail mikael@sweetspottravel.dk
Det anbefales at bestille i god tid.

Frivillig Sygdomsafbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris.

