
Max handicap 36. Tilmelding til Lene eller Thomas senest den 31. januar, 2018. For mere 
information om rejsen, kontakt Kenneth hos Krone Golf Tours på kbp@kronegol� ours.dk 
(3314 1888) eller Lindhardt Golf på lindhardtgolf14@gmail.com (2464 5218) 

Tilmelding

La Sella ligger smukt indhyllet i naturreservatet Montgo uden et eneste hus 
langs banen. Banen har tre ni-hullers sløjfer. Den første strækker sig mod 
syd gennem pinjeskov med � ne vues over nationalparken. Den anden sløjfe, 
Gregal, er opkaldt e� er den vind, som man i antikken anvendte for at sejle 
til Grækenland. Den sidste og nyeste af sløjferne består af tre par 3, tre par 4 
og tre par 5 huller, som ligger lidt højere end de andre huller på banen.

Denia Marrio�  La Sella Golf Resort & Spa kan tilfredsstille selv den mest 
kræsne gæst. Hotellet ligger blot 30 meter fra første tee på La Sella Golf. 
Det er omkring 45 minu� er fra Alicante lu� havn. Her � ndes alle tænk-
bare bekvemmeligheder som fri wi� , satellit tv, privat balkon/terrasse med 
udsigt, roomservice, restauranter, pool (med poolbar), � tness og naturligvis 
et fortræ� eligt spa. 

I får inspirerende undervisning af Thomas, som sammen med Lene vil 
skabe rammen om en dejlig tur til denne spændende del af Spanien! 

Velkommen! 

PGA Pro Thomas Lindhardt Hansen og Lene Sommer, Værløse Golfklub

Skøn og afvekslende golf i smuk naturpark PRISEN INKLUDERER:
•  Fly til Alicante t/r
•  Transport af ku� ert og golfbag
•  Transfer lu� havn - hotel t/r
•  7 næ� er i dobbeltværelse på Denia La  
 Sella Golf Resort & Spa*****
•  Morgenmad og 5 middage
•  5 runder golf på La Sella
•  Drivingrange og rangebolde 
•  Matcher med præmier

FLYTIDER:
17. marts  CPH 11:55 - ALC 15:15
24. marts  ALC 08:00 - CPH 11:15

TILLÆG:
Enkeltværelse:          1.600,-
Golfbagforsikring:  195,-

Pris per person    

9.995,- 

Forårstur til Spanien med Lene og Thomas      
Al�cante, La Sella  |  17. - 24. marts, 2018

Spanien
Den spanske storspiller og Ryder 
Cup kaptajn, José María Olazabal, 
har designet de 27 huller på La Sella 
Golf lige nord for solrige Alicante.


