
Ona Valle Golf Resort Området i Costa Del Sol är ett av de mest 
välrenomerade golfområdena i världen. En av Europas mest 
heta golfdestinationer som oftast ligger alldeles för högt i pris 
utifrån kvalitén man kan förvänta sig. Vi har sett till att slå bukt på 
detta problem och erbjuder nu en väldigt trevlig golfanläggning, 
boende på banan men havsutsikt från många rum och en högt 
rankad golfbana. Bara några få kilometer från Estepona som är en 
mysig liten semesterort får ni det bästa av två världar. Spela golf 
på underbara banor, varför inte komplettera med en runda på Val-
derrama? Ett boende med hög standard precis på golfbanan och 
med underbar utsikt. Ta ett dopp i poolen med milsvid utsikt över 
hela golfbanan och med havet som bakgrund. Alla lägenheter har 
rymliga balkonger med underbar eftermiddagssol. 

Boende
Moderna lägenheter precis på golfbanan med milsvid utsikt, 
samtliga lägenheter består av två sovrum, bad/toalett och egen 
solig balkong. Det finns en restaurang i fastigheten samt ytter-
ligare en i klubbhuset. Ni finner även ett nybyggt SPA och gym, 
intill receptionen finner ni anläggningens pool som är placerad i 
trevligt västläge med en massa soltimmar. 

Valle Romano Golf Course
Denna förhållandevis flacka, moderna bana med böljande fair-
ways byggdes 2010 och är väldigt varierande. Snabba ondulerade 
greener med härliga bergsklippor åt ena hållet och havet i den 
andra riktningen. Detta är en rolig omväxlande banan för den mer 
erfarne golfaren men passar även den som kallar sig själv nybör-
jare. Några hål kräver lite spelstrategi men var i världen krävs inte 
det?

La Cañada Golf Course
Golfbanan som är mer av kuperad art och designad på ett mycket 
trevligt sätt i den typiska Spanska naturen. Även denna bana 
är varierad och tilltalande för alla olika golfare oavsett nivå. Ett 
stort träningsområde med drivingrange, kortare inspel och större 
puttinggreener gör att denna bana ofta gästas av större tränings-
grupper. 

Ona Valle Romano Golf Resort

18-25 april 2020 – Golfskola med Mikael Detterberg & Öijared Golf Academy

Estepona/Malaga, Spanien

Flyg i SAS plus fr Göteborg 18-25 april 2020

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg Göteborg-Malaga i SAS plus t/r 
inkl samtliga skatter, ett incheckat bagage, 
golfbag & handbagage
Fast-track, lounge access, 
fria måltider & dryck på flyg
Flygplatstransfer t/r på destination

Ona Valle Golf Resort
 • Lägenhet med balkong
 • 7 frukost & 5 middagar
 • 5 rundor golf Valle Romano & La Canada
 • Golfskola/spelresa enligt PRO 

Pris per person: 16.495 kr*
*Gäller endast bokningar innan 1 nov 2019

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 2495 kr
Extra greenfee Valdrerrama (ej återbetalningsbar): 3995 kr
Helpension: 1495 kr

Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan eller per telefon

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 bokning av denna resa genom att klicka här

Kontakta oss
Epost: info@360golf.se 

Mikael Detterberg | PGA Club Professional 

E-post: mikael@detterberggolf.se

Mob 0739 80 47 53
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BOKA TIDIGT PRIS FRÅN: 16.495:-

Gäller endast bokningar innan 1 nov 2019

https://www.360golf.se/bokningsformular?tourId=4705&numberOfDays=8&startDate=18-04-2020&endDate=25-04-2020

