ProAm på Hacienda del Alamo

Prisvärda Hacienda del Alamo ligger en halvtimme från
spanska storstaden Murcia. Här finns det mesta en komplett
golfresort behöver --- och vi för en lyckad ProAm!
Högklassigt hotell eller välutrustade lägenheter, ni väljer!
Hacienda del Alamo ligger 12 mil
söder om Alicante flygplats och bara
några mil från storstäderna Murcia
och Cartagena. Här finns både hotell,
lägenheter, 18+6 golfhål, bra träningsområden, inomhuspool, livsmedelsbutik mm.
Resortens inledande 15 år har varit
skakiga. Försenat hotell, för svår bana
och konkurs.

Allt detta är tillrättat, framför allt
banan som fått en extra tee-uppsättning och renoverade bunkrar. Parkbanan i öppet landskap är nu riktigt
kul för alla golfare oavsett spelnivå.

Under veckan gör vi två utflykter
till Saurines, en ökenbana med linksegenskaper. Häftig och annorlunda!
Vi inkluderar halvpension (frukost &
middag) inkl dryck, oavsett boende.
Fyrmannalag (1 pro & 3 amatörer).
tävlar och umgås i omväxlande spelformer såsom två- & fyrmanna-bästbollar, bramble & greensome. Det blir
dessutom en helt ny matchspelsdag
som Titleist sponsrar! Därtill kommer
dagliga extratävlingar som närmast
pin på alla korthål m fl.
Läs mer på www.timetravel.se.

Ronnie Olovsson, Time Travel

lördag 19-26:e nov 2022
Pris per amatör: 15.900:Resedatum:

Hacienda del Alamo

Saurines

Champs

Frivilliga tillägg/avdrag: uppköp till 3-sovrums-lägenhet så 2 av
4 lagmedlemmar får eget sovrum 1.200 kr/pers i eget sovrum, en
EXTRA 2-sovrums-lght så alla 4 får var sitt sovrum 1.800 kr/pers,
2 st dubbelrum på hotellet 3.500 kr/person, 4 st enkelrum på
hotellet 6.800 kr/rum, golfbil under samtliga 6 speldagar €180/bil.
I resans pris ingår:
n SAS direktflyg till Alicante från både ARN och CPH inkl flygskatt, resväska & golfbag (max 23 kg/st)
n 7 nätter i 2-sovrums-lägenhet inkl frukost och middag inklusive dryckespaket med vin, öl, läsk, vatten
n 6 greenfees varav 4 på Hacienda del Alamo och 2 på Saurines. Heldagsgreenfee på “hemmabanan”.
Hyrvagnar och uppvärmningsbollar ingår på båda banorna.
n Transfers mellan flygplats, resorten och utflyktsbanan T&R
n Sidotävlingar som Titleist Matchplay Shoot-out, närmast pin på alla korthål (insats €1/hål), mm.
Ett lag består av 1 pro & 3 amatörer med max individuellt spelhcp 24 för herrar & 28 för damer.
Även Pron spelar på sitt exakta hcp, dock 4 som högst (ingen nedre gräns på plus-sidan). Herrar fyllda 70 år får
spela från blå tee mot ett hcp-avdrag på 3 slag. Max-antal lag är 20. Anmälningsavgift 500 kr/amatör.
Pron i laget åker gratis (ev rumsuppgraderingar tillkommer).
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