
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

Legenden Gary Player har her designet en fremragende og afvekslende 
bane, hvor � ere af banens huller ligger helt ned til havet. Det er en moderne 
golfbane, som kan være ganske udfordrende når vinden blæser, men fra tee 
har man god plads, da fairways er brede. Greens er store, og til tider ondule-
rede med udfordrende run-o� s. Mazagan har 300 meter lang drivingrange, 
hvor du slår fra græs. Her er greens med bunkers og en stor pu� inggreen, 
naturligvis med udsigt til Atlanterhavet.

Banens kvalitet modsvares til fulde af indkvarteringen. Mazagan Beach & 
Golf Resort et af de bedste resorts vi har oplevet. Det er bygget som en mo-
derne marokkansk borg med det store poolområde omkranset af hotellet. 
Mazagan anses for et af Marokkos bedste resorts. Hotellet har et af Afrikas 
største kasinoer, en livlig natklub og � ere restauranter.

Lene og Thomas vil sørge for et spændende program og for at alle deltagere 
får en vellykket og hyggelig tur! 

Velkommen! 

PGA Pro Thomas Lindhardt Hansen og Lene Sommer, Værløse Golfklub

Et marokkansk (golf)eventyr ved Atlanterhavet! REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Casablanca t/r
•  Transport af ku� ert og golfbag
•  Transfer lu� havn - hotel t/r
•  7 næ� er i dobbeltværelse på 
 Mazagan Beach Resort***** med 
      morgenmad og 5 middage
•  5 runder golf på Mazagan
•  Drivingrange og rangebolde
•  Matcher med præmier

FLYTIDER:
4. marts  CPH 17:20 - CAS 23:45
11. marts  CAS 11:10 - CPH 16:20

TILLÆG:
Enkeltværelse:          1.900,-
Golfbagforsikring:  195,-

Pris per person    

10.995,- 

Forårstur til Marokko med Lene og Thomas      
Casablanca, Mazagan  |  4. - 11. marts, 2018

Marokko
Velkommen til vidunderlige 
Mazagan. Her spiller du golf langs 
Atlanterhavet og bor på det eneståen-
de Mazagan Beach & Golf Resort. 


