
For mere information og tilmelding, kontakt:
Lindhardt Golf     
Lene og Thomas  
24 64 52 18  |  lindhardtgolf14@gmail.com

Information

Tag med Lindhardt Golf på golfeventyr
Al Hamra  |  14. - 21. november 2022

Pris per person,    

13.995,- 

Tag med til Al Hamra og spil masser af golf i det perfekte klima. Vi flyver 
til Dubai og tager en times tid nordpå, hvor vi bor ud til stranden og spiller 
golf på Al Hamra Golf, som er kendt fra DP World Tour - touren, hvor vi 
apropos får lejlighed til at se finalen DP World Tour Championship i Dubai.   

Al Hamra Golf er en meget behagelig og afvekslende resortbane, som 
mange danskere vil kende til, da Nicolai Højgaard vandt her da DP World 
Tour var fordi. Banen ligger smukt rundt om en lagune. Præcis som mange 
baner på de britiske øer, har Al Hamra 9 huller, som løber væk fra klubhu-
set og ni huller tilbage igen. Resultatet er en fin golfbane, med par 72 og fem 
forskellige tees pr. hul, hvilket betyder, at alle uanset spilleniveau, kan have 
fornøjelse af banen.

Hampton by Hilton er et firestjernet hotel, som ligger perfekt ved stranden 
og blot ti minutter fra Al Hamra Golf. Hotellet er næsten nybygget og her 
har du en dejlig base med fine værelser, fin udsigt, pools, strand og god mad.  

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

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Dubai t/r, Emirates 
•  Transport af 30 kg bagage (fordelt over  
 kuffert og golfbag)
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse (Island View)  
 på Hampton by Hilton 
•  Morgenmad samt 6 middage
•  5 runder golf på Al Hamra inkl. buggy
•  Shuttle hotel - golfbane t/r på faste tider
•  1 times træning per spilledag inkl.
 rangebolde
•   Matcher ved Lindhardt Golf
•  Evt. udflugt til DP World Tour 
 Championship i Dubai (info følger)

             
                      

Tillæg for enkeltværelse, kr. 3.400,-
Tillæg for Seaview, kr.  600 ,- (per person i dbl)

En golfrejse til Al Hamra er en 
oplevelse – her bor man på den 
finkornede, hvide sandstrand, og 
spiller på en fantastisk golfbane 
designet af Peter Harradine.

De Forenede Emirater

Fantastisk golf 
i evig solskin


