
Costa Almeria er destinationen, hvor golfrejsen går til i marts 2020. Hotel Playa Granada 
Club Resort & Spa er et skønt resort og ligger én times kørsel øst for Malaga, helt nede på 
stranden med golfbanen ved hotellet.

Golf Los Moriscos ligger smukt ned til Middelhavet på den ene siden og Sierra Nevadas 
snebeklædte bjergtoppe på den anden. På et af hullerne risikere man at havne på stranden, hvis 
indspillet bliver for langt. Banen har mange spændende huller med vand i spil og et af dem 
spiller man ind til en ø-green. Den er let at gå med trolley, som er inkluderet. Dette er en bane, 
som er perfekt for runder med afslappende feriegolf. Hver dag har man ubegrænset greenfee 
med en starttid til 18 huller og  anden runde, hvis det er ledigt når man kommer ind.

Hotel Playa Granada Club Resort & Spa er et hyggeligt 4-stjernet beachfront hotel, som 
blev renoveret i 2016. Et charmerende og atypisk hotel med lave bygninger, som ligger midt på 
resortet med en stor have ned til stranden. Værelserne er store med lys indretning og har enten 
balkon eller terrasse. Mellem hotellet og stranden ligger et stort udendørspoolder kan man 
slappe af efter dagens golfrunde. Spa-afdelingen med indendørspool, jacuzzi og sauna kan 
benyttes mod tillæg. 

Tag med Jacob & Jacob til Spanien
03 - 10. marts 2020

Inkluderet i prisen:
• Fly t/r  Billund - Malaga t/r
• 20 kg Golfbag og 20 kg bagage
• Tranfer t/r Malaga lufthavn - hotellet t/r
• 7 nætter i dobbeltværelse
• 7x Halvpension inkl. drikkevarer på hotellet
• 5 dages ubegrænset golf på Los Moriscos inkl. trolley
• Rangebolde til træning med Jacob & Jacob

Pris kr 8.995,- pr. Person

Tillæg for enkelt værelse kr.1595

Tilmelding dig rejsen her:  KLIK HER >>>
Eller kontakt Jacob Tranberg i klubben eller mail info@tranberggolf.dk
Obs! Rejsen afvikles ved min. 10 personer  og max. 28 personer.  
Sidste tilmelding er d. 01. november 2019

https://forms.gle/r8sBVKQ5VDC8hegr7

