
Golf Islantilla Golf Islantilla Hotel Islantilla

Golf Islantilla

Tilmelding senest 1. november 2015
Ring på telefon 70 10 10 77

Kære golfspiller, 
Du har tidligere rejst med os en eller flere gange på langtidsgolf i Tunesien. Af flere årsager tilbyder vi ikke længere rejser 
hertil, men har fundet et helt nyt rejsemål til dig i det sydlige Spanien. 

Islantilla Golf Resort er indbegrebet af golfparadis. Du bor midt på én af Andalusiens smukkeste golfbaner  
– og du kan kombinere din golfferie med gode oplevelser, et dejligt atmosfærefyldt hotel og intet mindre end 27 hullers 
golfbane i baghaven. 

Glæd dig til at nyde Spanien, mens kulden bider i Danmark. Vi er sikre på, at du bliver glad for vores  
nye rejsemål for langtidsgolf. Vi tilbyder match, træning og oplevelser i hele perioden.

Du får:
• Hotel Islantilla Golf Resort 
• Dobbeltværelse med balkon
• Halvpension – lækker buffet-

restaurant morgen og aften.  
• Fri golf i hele perioden på de  

3 lækre sløjfer i baghaven
• Transport af golfbag á 15 kilo

• 23 kilo bagage og 10 kilo 
håndbagage

• Dansk matchleder, danske rej-
seledere og dansk PGA-PRO

• Match 4 x ugen med små 
logopræmier i spil

• Mulighed for træning – dog 
som tilkøb

• Fri softdrink i minibaren på 
værelset

Mulige tilkøb 
• Mad om bord på flyet kr. 160
• Transport til/fra lufthavn kr. 170
• Trolley i hele perioden  

cirka kr. 500

• Eneværelsestillæg kr. 3.300
• Tilkøb af udflugter  

(Mulighed for at besøge Sevilla 
og Faro med dansktalende 
rejseleder)

• Tillkøb af træning (Mulighed for 
træning under opholdet)

Rejs fra 29. januar til 26. februar 2016                                                                           
BESTIL-TIDLIG-RABAT KR. 500 
Pris pr. person v/to personer i dobbeltværelse med halvpension kr.  13.998
PRIS NU pr. person v/to personer i dobbeltværelse med halvpension kr.   13.498
Pris for ikke-golfer kr. 11.998 

GOLFPARADISET ISLANTILLA

LANGTIDSGOLF I SPANIEN
 MED BESTIL-TIDLIG-RABAT

Cirka 
halvdelen 
af vores 

pladser er 
allerede 

solgt!


