
Pris pr. person, voksen i delt dobbeltværelse: kr 8.995

Tillæg for Semi all inclusive kr. 998,-

Tillæg for enkeltværelse kr 1.558

Almerimar Golf Resort 

16.03 – 23.03.2019

Inkluderet i prisen

• Fly t/r Aalborg lufthavn - Malaga inkl. Bagage + golfbag
• 7 nætter i dobbeltværelse / Gratis Wifi
• 7x halvpension inkl. vin og vand
• 5 runder golf på Almerimar Golf inkl. trolley 
• 3 adgange til Spaet
• Bolde på driving range til opvarmning
• Transfer t/r Malaga lufthavn - Resortet

Se mere information om flytider, praktiske info og beskrivelse af hotel og 
golfbanerne på næste side….

Tag med SAND GOLF og Golfbreaks.com til det solrige sydspanien. 
Start 2019 sæsonen på den bedst tænkelige måde. 
Kenneth og/eller Kristian er med på turen, og vil sørge for både
underholdning og undervisning 
Vi glæder os til en fantastisk tur, med masser af golf, god mad og hyggen på
terrassen 



Almerimar Golf Resort 5* ligger i Almerimar ca. 1½ time. øst for Malaga. Golfresortet har et 
dejligt hotel og en 27 hullers Gary Player design golfbane ved hotellet. Almerimar har alt det du 
behøver for at få en perfekt golfferie: dejligt 5 stjernet hotel – Moderne, fantastisk golf, god mad og 
kun få minutters gåtur til den hyggelige Marina, hvor der er masser af liv.

Almerimar Golf Club har 27 huller, som mange golfer vender tilbage til år efter år; Almerimar 1-
2-3. Almerimar banen, som er designet af Gary Player tilbage i 1976, breder sig ud i en den klassiske 
middelhavsnatur med velplejede brede fairways med store udfordringer kombineret med 
vandhassarder, palmer, store brede fairways og store greens og tilmed i et landskab som har stor 
skønhed. 

Hotel Golf Almerimar er et moderne 5 stjernet hotel. Hotellet har 115 værelser. Hotellet er kendt 
for sin god service, en rigtig god buffet restaurant samt en fænominal sushi restaurant, hvis man har 
lyst til det en aften. Værelser er store på 55 m2 – perfekt for en golfer. Vil du samtidig være god ved 
din krop, kan du benytte hotellets Spa efter en runde golf.

Information om Almerimar

Tee tider, træning mm.
Det vil være muligt at modtage undervisning på stedet, nærmere info heromkring senere.
Tee tider, kommer senere.

Tilmelding.
Tilmelding til denne fantastiske forårstur senest d. 1/11 - 2018 på:
kenneth@sandgolf.dk
Obs! Kun 22 pladser efter først til mølle, så skynd dig at booke din plads 

Fly info -
16.03.2019 23.03.2019_____________
kl. 20:10 – Aalborg kl. 15:55 – Malaga
kl. 23:45 – Malaga kl. 19:30  – Aalborg

mailto:kenneth@sandgolf.dk

