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SPEL- OCH 
TRÄNINGSRESOR

 Vårens



GOLFBANORNA

Costa Navarino - en av 
Europas absolut bästa 
golfresorter.

Det azurblå havet och de bedårande 
omgivningarna är en lisa för själen.
Addera därtill fyra sanslöst fina golfbanor
och ett femstärnigt hotell. 



RESMÅLET

På femstjärniga Westin Hotel på Costa Navarino i 
Grekland bor du i vackert inredda deluxerum, 
med vyer över golfbanorna, havet och poolerna. 
Alla rum har rymlig terrass eller balkong. 
Den närliggande stranden är fantastisk och 
oändlig. Föredrar du en pool så finns såväl 
utomhus- som inomhuspooler. 

HOTELLET

Dunes Course ligger naturligt utlagd i den typiska 
grekiska naturen med oliv- och citrusodlingar. Flera 

hål går längs en liten flod som slingrar sig fram 
genom området och närheten till havet är slående. 

GOLFBANORNA

Resedatum: 11-18 mars 203
Tränare: Fredrik Tillgren & Johan Gullstrand

Pris/person: 24.750
Tillägg för ensamresenär: Dubbelrum för eget bruk 6.300 kr
Frivilliga tillägg: Golfbag på max 23 kg på flyget 990 kr T&R

Direktflyg Kastrup-Kalamata T&R, 
inkl flygskatt och resväska (max 23 kg/st).
Gemensam busstransfer mellan Kalamata flygplats, 
hotell och utflyktsbanor.
7 nätter i uppgraderade dubbelrum på femstjärnigaWestin-hotellet 
inkl frukost.
6 middagar på olika restauranger INKLUSIVE vin, öl, läsk & vatten.
5 förbokade greenfees på Dunes Course, Olympic Course, Bay Course 
& Hills Course (golbil ingår samtliga rundor).
Golfträning inkl rangebollar.
Taylor Made hyrset INGÅR under hela veckan eller ta med egna 
för 990 kr T&R.

Boka: Kontakta oss via academy@bokskogen.com eller 040-40 69 21 
för att boka plats. Anmälningsavgift 500 kr/person.

RESEINFORMATION

Bay Course ligger fantastiskt vackert med utsikt 
över havet på de allra flesta hålen. Denna bana är 

lite kortare och kan upplevas som lite mer teknisk, 
banan premierar ofta den som planerar sitt spel bra.

Hills Courses består av 2 nyöppnade 18-hålsbanor 
(Olympic & Hills) som ligger uppe på platån ovanför 

Bay Course. Här kan vi snacak om vyer.
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GOLFBANORNA

Följ med oss på 
spel- och träningsresa till
Hacienda del Álamo.

Tolv mil söder om Alicantes flygplats 
och bara några mil från storstäderna 
Murcia och Cartagea ligger denna 
kompletta golfresort.



RESMÅLET

Hotellet är nytt och fräscht. Modernt inrett med 
sköna färg- och materialval som inte är helt olika 
vår egen nordiska design. Sällskapsytorna är många 
och ombonade. Du möts av en stor lobbybar med 
sköna soffor och vill du kan du bara kliva ut genom 
dörren och slå dig ner på terrassen med utsikt över 
pool och golfbana.

HOTELLET

Hacienda del Álamo är grön och skön hed- 
och parkbana från Spanien som möter Arizonas 

desert-banor och kontrasterna blir en slående 
visuell upplevelse. Gröna fairways mot kritvita 

sandbunkrar inramade av waste-areas smyckade 
med prydnadsgräs och blommande buskar.

GOLFBANORNA

Resedatum: 25 mars - 1 april 2023
Tränare: Fredrik Tillgren & Johan Gullstrand

Pris/person: 18.550 kr
Tillägg för ensamresenär: Dubbelrum för eget bruk 2.900 kr
Frivilliga tillägg: Juniorsvit 3.800 kr/rum

Direktflyg Kastrup-Alicante T&R, 
inkl flygskatt, resväska och golfbag (max 23 kg/st).
Gemensam busstransfer mellan Alicante flygplats, 
hotell och Saurines.
7 nätter i dubbelrum på det fyrstjärniga hotellet inkl frukost.
7 middagar INKLUSIVE vin, öl, läsk & vatten
5 förbokade greenfees varav 4 på Hacienda del Álamo och 1 på Saurin 
(hyrvagnar ingår samtliga rundor).
Golfträning inkl rangebollar.

Boka: Kontakta oss via academy@bokskogen.com eller 040-40 69 21 
för att boka plats. Anmälningsavgift 500 kr/person.
OBS! Begränsat antal platser.

RESEINFORMATION

Saurines är är inspirerad av ökenlandskapet 
i Las Vegas. Med andra ord mycket sand och 

dyner vid sidan av fairways, det som kallas 
waste areas. Till detta har du ondulerade 

böljande fairways och greener.  Det skapar en 
härlig utmaning och som alltid när du spelar en 

bana  ritad av Nicklaus design så gäller det att 
vara strategisk i ditt spel.
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