
Inkluderet i prisen:
• Fly Billund - Malaga t/r
• Inklusive bagage + golfbag på flyrejsen
• Transfer fra Malaga lufthavn til hotellet t/r

• 7 nætter på Iberostar Royal Andalus
• ALL INCLUSIVE
• 5 greenfees på Royal Novo Sancti Petri GC inkl trolley                              

• Rangebolde & træning på golfdagene v/Jacob & Jacob
• Gratis spil på Par 3 banen
• Gratis Wi-Fi og brug af fitness på hotellet 

Normalpris 12.998 kr

Specialpris pr person 11.998 kr
Spar 1.000 kr
Tillæg for enkeltværelse 1.698 kr

Royal Novo Sancti Petri Golf har 36 huller af bedste klasse og er en god test for alle spillere. Seve Ballesteros 
har designet begge baner. Mar banen som er både smuk og udfordrende, går helt ned til havet på nogle huller. 
Piños er den anden bane og går som navnet afslører blandt pinjetræer og har mere park-karakter på hullerne. 
Desuden findes der en 6 hullers Academy bane i tilknytning til det fine Jack Nicklaus Academy.  
Træningsområderne er utroligt gode med en stor og fin drivingrange hvor man kan slå i tre retninger. Områderne 
for putt-, chip- og bunkertræning er mange og giver mulighed til varierede træningsøvelser. 

Hotellet Iberostar Royal Andalus er nyrenoveret i 2020 og ligger helt nede på en af de længste og bedste strande i 
hele Costa del la Luz i det sydvestlige Spanien. Det er et 4-stjerners hotel med fin beliggenhed få minutters shuttle 
til golfklubben. Denne rejse er med ALL INCLUSIVE – og TripAdvisor har kåret hotellet som Top 10 All Inclusive 
hotel i Europa.

Tilmelding KLIK HER >> Begrænset antal pladser, først til mølle gælder NB! Sidste tilmelding 15 november

Rejs med Jacob & Jacob til Iberostar Royal Andalus
6 – 13 marts 2021

Tag kontakt til Jacob Tranberg i klubben eller på mail info@tranberggolf.dk
Kontaktperson hos Golfbreaks er Ariel Zlotnik prodk@golfbreaks.com eller 7877 9890

ALL 
INCLUSIVE 

Spar 1.000 kr

Fly info – Ryanair
Lørdag 6 mar Billund 20:15 – Malaga 23:50
Lørdag 13 mar Malaga 16:15 – Billund 19:50
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