Golftur til Oliva Nova,
Costa Blanca med Herdla GK

Fra kr. 11 850,-

Direkte fra Flesland 16. - 23. mars 2019
OLIVA NOVA

Årets tur til Oliva Nova ble svært bra, selv om temperaturen kunne ha vært høyere. Fine forhold på banene,
mye sol og veldig fin stemning preget årets tur.Kvaliteten på banen på Oliva Nova er alltid bra i mars, så her
er det bare å glede seg! I 2019 prøver vi en uke senere enn i år, fra 16. til 23. mars.
Opplegget blir det samme, med fire runder på Oliva Nova, og en på ekstern bane, hvor vi har beregnet El
Bosque igjen. Direktefly med SAS begge veier. Avreise kl. 08.30 til Alicante, og retur kl. 12.55, slik rutene er i
dag. På årets tur hadde vi også med deltakere fra Fana GK.. Vi håper dette ga mersmak, så vi håper på deltakelse fra Fana igjen i 2019.

Inkludert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direkte fly fra Flesland til Alicante og retur.
Frakt av golfbag på fly og 1 kolli på fly.
Transfer fra flyplassen til hotellet med buss.
7 netter på Oliva Nova Golf Hotel, hvor to deler et dobbeltrom
med balkong.
Halvpensjon, som består av stor buffet frokost, og middag
alle dager.
Velkomstmiddagen er også inklusive drikke (vin, øl eller
mineralvann)
4 runder golf på Oliva Nova Golf a 18 hull.
1 runde golf på El Bosque a 18 hull.
Transport med buss til El Bosque fra Oliva Nova.
Tralle til golfbag alle dager på Oliva Nova.
Sikker lagring av golfbag på klubbhuset mellom rundene på
Oliva Nova.
Gratis baller på driving-range en time før starttid på Oliva
Nova
Internett på rommet
Fri bruk av innendørs treningsfasiliteter.
Fri bruk av nyoppusset spa, ekskl. behandlinger

Oliva Nova Golf
Betingelser
Betaling skjer ved et depositum på kr 3 800,- etter påmeldingsfristens utløp. Restbeløpet forfaller 5 uker før avreise. Prisene er
kalkulert etter dagens kurs på Euro (kr. 9,40), og ved vesentlige
endringer i kursen (mer enn 3%), vil endelig pris bli justert til valutakursene 30 dager før avreise.

Valgfrie tillegg:
•
•
•
•

•

Enkeltromstillegg:
kr 1 850,To deler en golfsuite (to rom): kr 1 090,- pr person
Drikke til maten alle middager: kr 625,- ( 0,5 liter
vin, øl eller mineralvann)
Alle priser er oppgitt per person
Tillegg for spill på andre baner: (dette gjelder
ekstra runde, slik at det blir 6 runder totalt,
minimum 10 personer):
La Galiana inkl. golfbil og buss:
kr 850,-

Prisen på 11 850,- er gyldig til de første 15 påmeldte
eller innen 1. juli 2018, for å få garantert pris.
Bestilling sendes til:
Helge Sannes
E-post: helge@sportsevent.no
Telefon: 917 59 265
Se flere bilder på våre nettsider: www.sportsevent.no

Oliva Nova Spa
Følgende er ikke inkludert:
•
Reiseforsikring for den enkelte

