Golftur til Spanien
29 september til 3 oktober

Planlægningen af golfturen til Spanien er nu klar og tilmeldingen er åben på golfboks

Som sædvanlig bor vi på Hotel Aguia Blava ( www.hotelaiguablava.com ) hvor personalet glæder sig til at se
os igen
Der spilles stableford turnering over 2 dage med daglige præmier samt præmie for samlet resultat
Der arrangeres yderligere en selvstændig turnering på Guelta Pitch and Put banen over 18 huller med
præmier

Vi har i år valgt at spille på Costa Brava Golf , D`Aro Mas Nou Golf samt Guelta Pitch and Put banen

Costa Brava Golf er en dejlig bane der ligger i et lille villa område med et hyggeligt klubhus.
Banen er en meget hyggelig parkbane som alle uden besvær kan gå. Det er første gang vi benytter denne
bane og kan love alle en god oplevelse. Selv om den er let at gå er den udfordrende.

D`Aro Mas Nou har vi spillet på før og ville have brugt den sidste år. Vi fik imidlertid kort før afrejse
besked på at den var i dårlig stand grundet deres vandingsanlæg var brudt sammen.
Vandingsanlægget er nu i orden og der er antaget en ny greenkeeper.
Ledelsen af banen har garanteret os at alt vil være i orden
Vi har prøvespillet banen og glæder os til at bruge den i år
Banen ligger højt og er kuperet med en fantastisk udsigt fra alle huller. ( Husk at tage billeder)
Da banen er kuperet, vil der være tvungen buggy.

Guelta Pitch and Put
Dejlig og ikke let par 3 bane med 18 huller
Richard Jackson er Protræner på banen og vil stå for turneringerne på denne bane

Program

Søndag den 29 September:
For interesserede arrangeres der en lille hyggelig 9 hullers turnering med efterfølgende cava kl 14.00
Indlogering på hotel
Kl 19.30

Velkomst drink

Kl 20.00

3 retters menu med 3 valgfri Forrretter, Hoverretter og Deserter Vine fra Perelada distriktet

Mandag den 30 September
Kl 8.00

Morgen buffet

Kl 10.00

Første teetid på Costa Brava banen ( 1 tællende match )
Vi går ud i 4 bolde med 9 minutters mellemrum
( Beregn 40 minutters køretid fra hotellet )

Kl 19.30

Drinks og præmie uddeling

Kl 20.00

3 retters menu og vine

Tirsdag den 1 Oktober
Kl 8.00

Morgen Buffet
Dagen er til fri udfoldelse men vi har arrangeres følgende for interesseret
Golftræning:
Sted:

Guelta banen

Træningen varetages af Richard Jackson samt hans nye assistent Julie Maisongrosse
Julie er 31 år Fransk men taler engelsk og spansk
Har spillet på LET touren i 4 år
Hold a 8 personer
1 hold

kl 10 – 11.30

2 hold

kl 11.30 – 13.00

Der kan også arrangeres personlig træning
Tilmelding til golftræning direkte hos Christian Jørgensen ( E-mai )

Kl 13.oo

Separat golfturnering på Guelta Par 3 Pitch and Put banen over 18 huller
Matchen indgår ikke i den løbende turnering men har egne præmier
Tilmelding til denne golfturnering direkte hos Christian Jørgensen ( E-mail )

Kl 19.30

Drinks og præmie uddeling

Kl 20.00

Chefkokkens middag med variationer af tapas og vine fra Perelada

Onsdag den 2 Oktober

Kl 8.00

Morgen Buffet

Kl 10.00

Første tee tid på D`Aro Mas Nou banen ( 2 tællende match )
Buggy til alle incl.
( Beregn 45 minutters køretid )

Kl 19.30

Drinks og præmie uddeling for dagens match

Kl 20.00

Gallamiddag med præmie uddeling for det samlede resultat

Torsdag den 3 Oktober

Kl 8.00

Morgenbuffet
Afrejse og afregning med hotellet

Priser

Igen i år er der ingen forudbetaling.
Betaling til hotellet ved afrejse

Ved afbestilling 14 dage før ankomst vil vi dog opkræve eventuelle omkostninger

Priserne omfatter:
4 overnatninger
Morgenmad
Middage med vin og kaffe
Drinks før middag
Greenfee Costa Brava
Greenfee Mas Nou incl. delt buggy

Pris pr. person I delt dobbeltværelse

647 Euro

Pris pr. person single i dobbeltværelse

795 Euro

Ikke golfer fratrækker 150 Euro i ovennævnte priser

Ekstra omkostninger som betales kontant
20 Euro pr person der spiller golf til præmier og diverse. Betales ved ankomst til Anette Jørgensen
20 Euro pr. person for spil søndag på Guelta. Betales i proshop eller til Richard Jackson
28 Euro for deltagelse i match tirsdag incl præmier og 1 glas cava. Betales i proshop eller til Richard Jackson
Holdtræning 15 euro pr person. Betales til Richard Jackson
Privat træning: 25 euro pr halve time

Særlige ønsker med henhold til værelser, mad, hunde, trolleys buggy`s e.t.c. bedes rettet til Anette og
Christian Jørgensen
Tlf:

+45 40 25 69 91

E-Mail

a.cj@mail.dk

