
 

 

 

 
 14.150 kr PER PERSON 

ÖRBYHUS GOLFKLUBB 
GOLFRESA 13-19 APRIL 2020 

 
 
JA TRAVEL PAKET TEAM ÖRBYHUS ALCAIDESA GOLFRESORT 2020 
• Alla som reser med gruppen får ta med 2 bagage på flyget (max 23Kg per väska) och 

en handbagage (max 8kg per väska) kostnadsfritt  
• Taxitransfer t/r f lygplatsen - Alcaidesa Golfresort 
• 6 nätters boende i dubbelrum, All Inclusive  
• 5 dagars obegränsad golfspel inklusive hyrvagn och uppvärmningspol lett  
• Fri shuttle service (5 minuter ti ll banan) 
• Fri ti llgång ti ll  den fina Spa avdelningen på Aldiana hotell 
• Gala middag med ”svart/vitt” party 
• För de som inte spelar golf kan man få behandl ingar för 200€ istället 

 
Anmälan göras ti ll Lars Ekstam på mailadress lars.ekstam@tel ia.com   
mobi l nr: 070 560 37 09 senast den 15/12 

ALCAIDESA - EN PÄRLA I SÖDRA SPANIEN! 
Golfresan 2020 går till Alcaidesa med utsikt över Gibraltarklippan - vilket fantastiskt stäl le! Här spelar vi golf på två 
ol ika golfbanor (båda på området) under vår vistelse. Alcaidesa Heatland är en trevlig och utmanade golfbana som 
är mycket välskött, här kan du verkl igen sträcka ut från tee. Den andra banan heter Alcaidesa Links, denna banan 
är bedårande vacker med utsikt över Gibraltar kl ippan på flera av hålen. Golfupplevelsen på Alcaidesa rankas 
mycket högt, en av Costa del Sols absolut bästa anläggningar. 
 
Vi bor på härliga Aldiana Resort som ligger endast ett par bra drivar från golfbanan. Shuttle buss ingår varje 
halvtimme till  och från golfbanan. I vårt paket ingår all inclusive med frukost, lunch och middag. Soft drinks, vin, öl, 
cocktai ls, sherry/cognac etc. I paketet ingår även access till  det fina spa som ligger på området. Passa även på att 
besöka den härl iga beachen, här rullar medelhavets vågor in. Avståndet till  beachen och beach baren är endast 
100 meter från poolen. 

ALCAIDESA  
GOLFRESORT 

GOLFBANAN 
Fantastisk och 
utmanande golf 
som rankas högt! 

BOENDET 
Bo granne med 
första tee med all 
tänkbar service. 
All Inclusive! 

SPA 
Magiskt SPA med 
bedårande utsikt, 
skönt efter golfen 

Starttider på Heatland eller 
Links 09:30 alla golfdagar. 

GOLFTIDER 

6 NÄTTER 5 DAGAR 
GOLF 

ÅRETS RESA 

Alcaidesa Golf 2020 

Golfresan till Spanien 

All Inclusive 

ENKELRUMSTILLÄGG 1.700 KR 
FÖR HELA VECKAN 

 

SK6001 13 April 2020 
Stockholm – Malaga 

11:05 – 15:30 
 

SK6352 19 April 2020 
Malaga – Oslo -

Stockholm  
11:15 – 16:45 

 

SAS Plus ti llägg 800kr 


