
 

 

 

Mar Menor - för golfentusiasten! 
 

 
 

27/3 - 3/4 

Alhamn Golf - En pärla som byggdes för Ryder Cup!

• SK1853  27Mars 2019   Stockholm-Alicante  07:10-11:10  

• SK4676  03April 2019  Alicante-Oslo       13:20-17:05 

• SK 884  03April 2019  Oslo-Stockholm      17:50-18:50  

• Alla som reser i gruppen får ta med 2 bagage (max 23kg per 
väska) och ett handbagage (max 8 kg per väska) kostnadsfritt 

• Taxitransfer till och från flygplatsen i Alicante. 

•  6 golfrundor med förbokade starttider 4 olika banor. 

• Privat transfer t/r golfbanorna 

• 7 nätter i fräscha lägenheter på Mar Menor golfresort. 4 
personer/lägenhet. Två dubbelrum med varsitt badrum.  

• Frukostbuffé varje morgon. 

• Tillägg för boende 2 personer/lägenhet  (två enkelrum) 
1.500 kr p.p 

• Vill ni ha 2 tider bokade på Mar Menors golfbana så 
tillkommer 400 kr per person för 3 dagar. 

10.995 kr
Golfresa 

ALLT DETTA INGÅR!

BOKA DIN GOLFRESA IDAG TILL EN AV EUROPAS SOLSÄKRASTE PLATSER - MURCIA!

Vårens Golfresa

På Costa Calida – den varma kusten –  i sydöstra Spanien ligger Murcia. Det är en av 
de absolut varmaste och torraste regionerna i Europa. Golfanläggningen Mar Menor, 
mitt på Costa Calida, är en makalös anläggning för golffantasten. Här finns sex banor 
ritade av en av världens genom tiderna bäste spelare – Jack Nicklaus. Eftersom de sex 
banorna har mycket olika karaktär tröttnar du aldrig på golfen på Mar Menor. 

Själva resorten ligger nära den stora saltvattenslagunen Mar Menor och är en 
etablerad ”urbanisation” med villor och lägenheter av hög 4-stjärnig standard, direkt 
vid banan. Här finns även ett 5-stjärnigt hotell, spa, flera restauranger, barer, mini-
market med mera. Frukost, halvpension, städning, wifi mm ingår självklart. 

Banorna som ingår för Team Örbyhus: Mar Menor Par: 72, Alhama Signature 
Course Par:72, El Valle Par: 71 & Hacienda Riquelme Par 72.  

Anmälan: senast 30/10, 2018 till Lars.Ekstam@telia.com. Ange namn 
och telefonnummer i mejlet! OBS! du behöver betala  en anmäl-
ningsavgift på  2.000 kr till klubbens konto 310-1789. 

MARMENOR 2019
Golfresan till Spanien
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BANORNA
Mar Menor - ”hemmabanan”  

En rolig och omväxlande parkbana som 
ligger precis utanför din dörr. Kan det 
bli bättre?  

Bandesign: Dave Thomas/Jack Nicklaus  
Design.  
Par: 72.  
Längd: Gul 5.629 m. Röd 4.633 m.  
Hyrvagnar: Ja.  
Avstånd boende: 0-400 m, ca 5 minuter 
till fots. 

Team Örbyhus förbokade start-
tider på Mar Menor: 

28 mars: 09:30  
30 mars: 09:30  
01 april: 08:09

Alhama Signature Course  
Denna banan klassas av många gäster som 
den bästa men också den mest ut-
manangde. Jack Nicklaus har designat ett 
verkligt mästerverk.  
Bandesign: Jack Nicklaus. Signature 
Course innebär att det är en av Jack Nick-
laus allra bästa banor, där han personligen 
lagt sin hand på hela designen.  
Par: 72.  
Längd: Gul 6.034 m. Röd 5.076 m.  
Hyrvagnar: Ja.  
Avstånd boende: ca 40 minuter med bil.  

Team Örbyhus förbokade starttider 
på Al Hama Signature Course: 

31 mars: 09:57 

Mar Menor

GOLFRESAN

2019

Varierad golf
Spel på 4 banor!

El Valle  
Här har flera stora tävlingar redan spelats. 
Vi förstår varför! En helt underbar bana 
som du sent kommer glömma. Underbar 
bana med genialiska greenområden i en 
rasande vacker natur.  
Bandesign: Jack Nicklaus Design.  
Par: 71.  
Längd: Gul 5.634 m Röd 4.466 m.  
Hyrvagnar: Ja.  
Avstånd boende: ca 25 minuter med bil. 

Team Örbyhus förbokade starttider 
på El Valle: 

2 april  klockan 11:27 

Hacienda Riquelme  
Kanske en av de tuffare utmaningarna 
bland dessa 6 banor av Jack Nicklaus. Ba-
nan är något kuperad och nivåskillnaderna 
kan ställa till det… Stora och ondulerade 
greener samt många och djupa bunkrar är 
karaktäristiskt för Hacienda Riquelme. 
Bandesign: Jack Nicklaus Design. Par: 72. 
Längd: Gul 5.854 m Röd 5.084 m.  
Avstånd boende: ca 25 minuter med bil. 

Team Örbyhus förbokade starttider 
på Hacienda Riquelme: 

29 mars klockan 10:06 


