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Golfresa 1 vecka till Costa Blanca, Villaitana Golf Resort  
Avresa från Karlstad söndag 12 oktober 2014 kl.11:10 , ankomst Alicante 14:30 

Hemresa från Alicante söndag 19 oktober 2014 kl. 07:00, ankomst Karlstad 10:30 

 

   

Degerfors Golf i samarbete med Golf & Culture AB arrangerar en resa till Villaitana på soldränkta 

Costa Blanca.  Melia Hotel & Resort Villaitana är beläget på 30 minuters avstånd från flygplatsen i 

Alicante. Till centrala Benidorm tar det bara 8-10 min eller uttryckt som ” 10 EUR i en taxi”. 

Villaitana är en mycket modern resort med stort utbud av aktiviteter och en miljö som kan liknas 

med en ”Medelhavsby” med smala gator, torg, barer och restauranger. 

På den lyxiga resorten finns två mycket fina golfbanor som båda designats av Jack Nicklaus. 

Mästerskapsbanan Levante, par 72, är 5777 m från gul tee. En utmanande bana för alla hcp-nivåer, 

breda fairways, vacker utsikt över Medelhavet.  

Poniente heter den intressanta ”korthålsbanan”, 3356 m lång, innehållande 10 par 3 och 8 par 4, 

vilket ger en par 62 bana där spelstrategin är en viktig faktor för att lyckas. En bana som överraskar 

och ger mycket även för den kräsne golfaren. 

Koordinerande ledare på resan är Gunnar Thilén från Golf & Culture AB.  

I  paketresan ingår: 

  Flygbiljett Karlstad – Alicante T o R (inkl. handbagage a´10 kg) 

 1 incheckat bagage a´20 kg, 1 incheckad golfbag a´20 kg 

 Transfer Alicante flygplats - Villaitana , T o R 

 7 nätter Melia Hotel & Spa Villaitana, i del av dubbelrum (tillägg enkelrum 1500:- ) 

  7 dgr halvpension, frukost samt middagar exkl. dryck 

 5 golfdagar med reserverade starttider (4 ggr Levante 1 gång Poniente), fri bagvagn  

Antal platser begränsat.  

Totalpris för ovanstående: 10 850:- 
Anmälan görs via email till resan@degerforsgolf.se, ange namn, adress, mobilnummer. 

Kontakta Gunnar per telefon om du vill vet mer om Villaitana, 070-812 29 31 
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