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

Information

Forårstur til Spanien med Lindhardt Golf
Montecastillo  |  5. - 12. marts

Pris per person,    

11.395,- 

Montecastillo GC er designet af Jack Nicklaus og var vært for Volvo 
Masters 1997-2001. Det er en sjov, kuperet og udfordrende bane med 
bølgende fairways og strategisk placerede bunkers samt generøse 
landingsområder. Banens signaturhul er det meget smukke 18. hul, hvor 
man står højt og slår ned mod resortet. Træningsfaciliteterne er ligeledes 
rigtig gode, så der er rig mulighed for at hæve niveauet og sænke 
handicappet. 

Barcelo Montecastillo Golf er et femstjernet hotel, som fik en gennem- 
gående renovering i 2013. Hotellets restaurant er kendt for sit høje niveau og 
mange lokale benytter den. Værelserne er flot indrettet og faciliteterne helt 
i top. Spa-afdelingen er ligeledes et besøg værd. For et rimeligt tillæg kan 
man opgradere til vestvendte værelser med udsigt over golfbanen.   

Byen Jerez ligger bare 7 km fra hotellet og her findes en hyggelig gammel 
by med mange gode restauranter, caféer og shoppingmuligheder.  

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 - Malaga t/r inkl.  
 transport af kuffert og golfbag
•  Transfer Malaga lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Barcelo Montecastillo 
•  Morgenmad og 6 middage
•  3 adgange til SPA
•  5 runder golf på Montecastillo
•  Træning ved PGA Pro inkl. 
 rangebolde

TILLÆG:
Enkeltværelse:                      2.400,-
Golfudsigt:                               400,- (pp i dbl)
Golfudsigt med terrasse:    600,- (pp i dbl)

Banen er en af Jack Nicklaus’ egne 
favoritbaner og vi forstår hvorfor.
Hotellet er ligeledes dejligt og du 
er lige i hjertet af  områderne, hvor 
Sherry vinen produceres.

Spanien

Skøn sæsonstart
i den 

spanske sol


