
Golf- och kulturresor    

Costa Navarino, Grekland 15 -22 samt 22-29 okt 2016 
            

För anmälan och mer information kontakta  

Golf & Culture AB, Gunnar Thilén tel. 070-812 29 31 gunnar@golfandculture.se. 

                                                                                                  

Upplev det grekiska golfparadiset Costa Navarino. Medelhavets nyaste golfresort med golf och 

boende i unik lyxmiljö! Vi bor en vecka på West In Resort, spelar golf på topprankade The Bay 

Course eller The Dunes. Upplever kulturens mångfald i Messina! Ett resmål man gärna återvänder 

till år efter år! 

 

Boende och golf: Costa Navarino är en satsning med lyxstämpel. Bakom hotellsatsningen står Starwood Hotels 

och deras Luxury Collection och golfen står företaget Troon Golf för. Besökaren är i centrum och här saknas 

ingenting i serviceväg. Costa Navarino har 2 golfbanor. The Dunes Course öppnade för spel så sent som våren 

2010 och hela tanken genomsyras av modern design och ekologiskt tänkande. Det är en resortbana med 

toppfinish, designad av Bernhard Langer. The Bay Course öppnades våren 2012 ritades av Robert Trent Jones Jr, 

en utmaning utöver det vanliga i nära havsmiljö. Banorna är en dröm för dig som gillar golf när det är som allra 

bäst! Läs mer på www.westincostanavarino.com/en/golf 
 

Omgivning: Messina, den del av halvön Peleponnesos där Costa Navarino ligger har ett mycket omfattande och 

omtalat kulturellt utbud av historia, natur, mat, vin mm. Att se olivodlingar och produktion av olivolja mm i 

Kalamata är bara en del av de utflykter som lockar.  

 

Pris: 13. 850:- ,vid bokning före 1 mars 2016. (16 platser/resa) 
Trippelrum, tre personer i ett rum kan erbjudas till samma pris. Enkelrumstillägg: 3500:- / vecka

I resans grundpaket ingår följande: 

Golfvärd, koordinator från Golf & Culture AB 

Direktflyg från Stockholm Arlanda till Kalamata T o R, (avgång lördag 15/22 oktober kl 11:25, flygtid 3,5h.) 

Transfer Kalamata – Costa Navarino – Kalamata , ca 50 min. 

Bagage: Väska a´20 kg samt golfbag. 

Boende: Del i dubbelrum ”Deluxe Garden View ”7 nätter,  

Måltider: 7 frukost och 5 middagar (exklusive dryck) 

Golfspel: 5 greenfee, 3 ggr Dunes samt Bay Course 2 ggr (på Bays ingår obligatorisk golfbil) 

Fri tillgång till ”Fitness center”, inomhus uppvärmd pool, Jucuzzi, torrbastu, ångbastu. Fri tillgång till 

utomhuspooler. 

 

Tillägg, fritt val: 

Transfer: Karlstad/Värmland -Arlanda T O R 750:-  

Golfbil 30 EUR per bil vid spel på Dunes Course, 15 EUR per person vid delad bil.  

Utflykter erbjuds för bokning på plats. Dessa betalas på plats av resenär till reseledare. 

Anmälningsavgift:    2 000 kr, resterande belopp betalas 21 dagar före avresa 

Resevillkor: Se www.golfandculture.se  
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