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Forårsrejse med Claus Clausen 

og Rønnede Golf Klub 

www.profilrejser.dk/golfrejser  |  77 33 56 20  |  golf@profilrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356

Kom med på en skøn golfrejse til Residences at Mar Menor i det lune Spanien nærmere betegnet regionen Murcia i Costa Blanca, 
hvor en uge med masser af golf, undervisning og hyggeligt samvær venter.
Vi skal bo i lejlighederne på The Residences at Mar Menor, som også tilbyder en skøn golfbane og andre fi ne faciliteter som swim-
mingpools, tennisbaner, fl ere restaurantmuligheder samt et velassorteret supermarked. Lejlighederne er lyse og moderne indret-
tet, og er alle udstyret med tv, internet, køleskab og vaskemaskine. Derudover hører der en dejlig terrasse/have til lejligheden med 
udsigt over golfbanen Mar Menor. Der er luksus-morgenmad inkluderet i prisen. 

Regionen byder på mange spændende golfbaner og vi skal spille fl ere af de Nicklaus designede baner i området, nemlig El Valle 
og Saurines. Undervejs tilbyder Claus Clausen undervisning i alle golfspillets facetter, primært på området hvor vi bor, hvor der er 
gode træningsfaciliteter.

Afrejse: 3. - 10. marts 2018

Afrejse fra København med Norwegian – direkte fl y til Alicante

Pris pr. person v/4 personer i 2 værelses lejligheder 
med 2 badeværelser*

kr. 7.995,-
Prisen inkluderer: Fly København – Alicante t/r inkl. 2 × 20 kg. bagage (kuffert og golfbag) transport af golfbags, privat transfer fra 
lufthavn - hotel t/r, 7 nætter i 2-værelseslejlighed m. 2 badeværelser/deles af 4 personer med morgenmad Intercontinental hotellet, 5 
x golf: 2 × Mar Menor,  2 × El Valle og 1 × Saurines, shuttle fra Mar Menor - golfbanerne og range bolde på Mar Menor og El Valle. 
Tillæg for trolley euro 5 pr. runde.

* Tillæg for eget værelse i en 2-værelseslejlighed (dvs. 2 personer deler lejlighed) kr. 855,- pr. person.
Rejsen gennemføres ved minimum 12 deltagere maks. 24 deltagere.

TILMELDING:

Claus Clausen 

claus@ronnedegolfklub.dk


