Kalamata, Grekland

Costa Navarino Golf Resort
Direktflyg fr Stockholm 24-31 mars 2018
PRIS FRÅN: 17.495:-

24-31 mars 2018 – Golfskola med Rickard Nilsson

På Costa Navarino Golf Resort är båda banorna alltid i utmärkt
kondition och träningsområdena är det bästa vi har sett. Westin
hotellet är ett femstjärnigt fantastiskt hotell med oerhört hög
standard. Hotellet erbjuder några varierade restaurangbesök
utöver deras uppskattade bufférestaurang. Här får ni all världens
lyx på både golfbanorna, hotellet och restaurangerna.
Hotell
Westin Resort har ett idylliskt läge vid stranden i Messinia. Resorten har ett spa med hydroterapi samt en golfbana och 123 egna
infinitypooler. Alla rum är elegant inredda och har en platt-TV. Resorten är inspirerad av gamla Messeniska herrgårdar och villorna
använder natursten och lokala designelement i perfekt harmoni
med den rena sandstranden och det orörda, sluttande landskapet. Alla rum på Costa Navarino är inredda med moderna möbler,
ljust trä och dämpade färger som inspirerats av hav och sand. Alla
villor har en egen balkong med utsikt över resortens olivlundar
och anlagda trädgårdar.
Golf
Intill hotellet ligger Dunes Course som är designad av den tvåfaldige US Masters vinnaren Bernhard Langer. En varierande bana
med breda fairways och stora ondulerade greener. Ca 20 min
minuter från hotellet ligger Bay Course med sina smalare fairways
och den mest häpnadsväckande vy du kan tänka dig.
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 konferensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r med Aegean inkl samtliga skatter
Ett incheckat bagage á 23 kg & handbagage + golfbag á 15 kg
Flygplatstransfer t/r på destination
Westin Costa Navarino
• 7 nätter del i dubbelrum
• Inkluderar 7 frukost & 5 middagar
• 3 greenfee Dunes inkl hyrvagn
• 2 greenfee Bay Course inkl golfbil
• Golfskola/spelresa enligt PRO
Pris per person: 17.495 kr
Frivilliga tillägg
Hyrklubbor: 0 kr
Spädbarn: 500 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.
Kontakta oss
Epost: bokning@360golf.se
Telefon: 0770-220 111

Rickard Nilsson | PGA Club Professional
rickard.nilsson@troxhammargk.se
0708 58 40 96
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