
Hacienda Del Àlamo Golf Resort, Mitt i Murcia regionens golf-
mekka hittar vi denna riktiga pärla. Med sitt helt nya Sheraton 
hotell som öppnar under sommaren 2019 precis intill banan blir 
denna anläggning mer än komplett. Banan är en riktig pärla som 
fått alldeles för lite uppmärksamhet genom åren och mycket har 
berott på att det inte funnits någon vettig lösning kring boendet. 
Banan har trots detta rankats väldigt högt internationellt och 
här hittar du världsspelare som emellanåt står på rangen eller 
använder deras fantastiska övningsområden. Kombinationen är 
oslagbar i regionen i vår mening, med en superbra golfbana som 
är förhållandevis lång med detta nybyggda hotellkomplex med 
det starka varumärket Sheraton. 

Boende
Detta låga hotellkomplex precis intill första hålet ger inte bara 
lyx till din semester utan även smidighet med korta distanser till 
och från klubbhus, restauranger och deras väl påkostade SPA. Na-
turligtvis har ni tillgång till att uppgradera er från standardrum till 
hotellets sviter för en prisvärd lösning. Hotellet erbjuder en buffé 
restaurang samt en ’a la carte restaurang med japanskt tema, vid 
namn Nikkei. 

Golf 
Mästerskapsbana med en smakfull design av ökenområden till 
bredare fairways eller varför inte deras underbara spelstrategiska 
kortare hål med vatten lite här och var. Banan är kuperad men 
klart vänlig att promenera och någon golfbil är inget måste. Några 
av hålen kräver att du får iväg bollen över vattenhinder från tee 
och andra är bredare och längre. Vi anser att detta är en av regio-
nens absolut bästa golfbanor och vi föredrar spel här hela veckan. 

360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer 
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar 
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet 
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konfe-
rensresor.

Hacienda Del Àlamo Golf Resort

12-19 okt 2019 – Golfskola med Mikael Detterberg & Öijared Golf Academy

Alicante Spanien

PRIS FRÅN: 16.995:-

Direktrflyg fr Göteborg den 12-19 okt 2019

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r med SAS inkl samtliga skatter
Ett incheckat bagage á 23 kg & handbagage + golfbag á 23 kg
Flygplatstransfer t/r på destination

Sheraton Hacienda Del Àlamo Golf Resort
 • 7 nätter del i dubbelrum
 • Inkluderar frukost & middagar
 • 5 rundor på Hacienda Del Àlamo 
 • Fria träningsbollar under schemalagd träning
 • Golfskola enligt PRO

Pris per person: 16.995 kr

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 2495 kr

Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan eller per telefon

Preliminära flygtider:
SK1801 Göteborg-Alicante 06.00-09.30
SK1802 Alicante-Göteborg 11.45-15.10

Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver 
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på 
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder 
kortbetalning. 

Gå vidare till bokningen av denna resa genom att klicka här

360 Travel Group    |   Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Johanneshov  |   Tel: 0770-220-111   |   bokning@360golf.se

Mikael Detterberg | PGA Club Professional 

E-post: mikael@detterberggolf.se

Mob 0739 80 47 53

https://www.360golf.se/bokningsformular?tourId=4347&numberOfDays=8&startDate=12-10-2019&endDate=19-10-2019

