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Lindhardt Golf     
Lene og Thomas  
24 64 52 18  |  lindhardtgolf14@gmail.com

Information

Efterårstur til smukke La Gomera med Lindhardt Golf
Jardin Tecina  |  1. - 8. november 2020

Pris per person,    

11.995,- 

Tecina Golf blev bygget i 2003 og ligger i forbindelse med hotel Jardin 
Tecina. Layoutet byder på generøse fairways og luskede bunkers og du har 
havudsigt på alle huller! Nogle af hullerne er rigtigt spektakulære, specielt 
dem som spiller lige ud mod havet, blandt andet det afbilledede par 3 hul, 
hvor du slår over en ravine med en lavtliggende green og med afgrund 
langs hele venstresiden. Selv om banen kan kategoriseres som middelsvær, 
så kan det undertiden være svært at koncentrere sig på grund af de flotte 
omgivelser.

Jardin Tecina er uden tvivl det bedste hotel på La Gomera. Hotellet er 
nærmest sit eget lille samfund i smagfuld kanarisk stil. Hovedbygningen 
med restauranter er omgivet af hvide to-plans rækkehuse af høj standard, 
som følger skråningerne. Det er lidt som at bo i en botanisk have! Beliggen-
heden er oplagt, hvis man ønsker fred og ro, da hotellet ligger højt placeret 
over havet med en smuk udsigt over Tenerife og den til tider sneklædte Pico 
del Teide som hæver sig op til 3718 meter over havoverfladen.

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 - Tenerife t/r inkl.  
 transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel inkl.   
 færge Tenerife - La Gomera t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Jardin Tecina 
•  Halvpension
•  2 timers adgang til Spa Ahemon
•  5 runder golf på Tecina Golf
•  1 times træning per spilledag inkl.  
 rangebolde
•  Matcher ved Lindhardt Golf

             
 

             

Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.500,-

Tilmeldingfrist, 28. august

Tecina Golf er et helt unikt sted på 
øen La Gomera på kanten til 
Atlanterhavet. Du bor i ro og fred 
på det charmerende hotel Jardin 
Tecina.

Spanien

Få den perfekte
afslutning

på sæsonen


