Underbara Spanien har allt för en lyckad golfvecka!
Oliva Nova ligger vid den spanska Costa Blancakusten, precis intill havet. Avståndet till Alicantes flygplats är ca 11 mil och
golfresorten ligger ca 17 km från den charmiga orten Denia. På hotellet bor ni i nyrenoverade ljusa och fräscha rum. Oliva Nova
är en perfekt resort om man vill bo nära golfen och det är även en av Maries favoriter. Omgiven av havet och olivlundar och de
vackra bergen i bakgrunden. Oliva Nova har nyligen renoverat sina drygt 200 rum och de är alla ljusa och väldigt trevligt inredda.
Det finns många golfbanor i närheten, under denna resan spelar ni på Oliva Novas egen bana samt en närliggande mycket trevlig
bana som heter La Sella vid ett tillfälle. Det finns mycket annat att roa sig med på området såsom tennis, padel, fotboll, ridning.
Kanske du vill prova hotellets spa en av kvällarna. Hotellet hemsida: www.olivanova.com
Välkommen att följa med Marie på en härlig fullspäckad golfvecka till Spanien och Oliva Nova!

Resan inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•

14-21 mars 2020, 8 dagar och 7 nätter
Flyg från Köpenhamn med Norwegian inklusive 1
resväska och 1 golfbag.
Transfer från och till flygplatsen.
7 nätter, del i classic dubbelrum med frukost och
middag på hotellet under hela veckan.
4 golfrundor på hotellets egen golfbana, 1
golfrunda på La Sella inkl transfer t/r.
5 träningstillfällen med Marie, då fria bollar ingår.
Inträde till hotellets gym & spa.
På Oliva Novas golfbana ingår vagn.

Pris:
15 950 kr
2 250 kr

pris per person del i dubbelrum.
tillägg för enkelrum.

Handpenning på 3 500 kr betalas vid bokning, slutbetalning
30 dagar innan avresa.
Gruppens maxantal är 12 personer.
Har du inte officiellt hcp. 36 kontakta Marie innan bokning.
Resan bokas hos Koch & Ljungberg via telefon 040-47 34 44
eller mail info@koch-ljungberg.se.
Vid frågor kring golfen kontakta Marie på 070-85 84 265
eller marie@wennerstenfrom.com.
Teknisk arrangör: Koch Ljungberg Tours & Travel.
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