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LA QUINTA GOLF & SPA RESORT

Följ med PGA Professional              Daniel Ström till

Golfskola till La Quinta Golf & SPA Resort, Marbella
Datum 10-17 okt 2015

Pris inkl flyg, halvpension, 5 dagar golf mm endast 15.495:-

Bara 10 min från Puerto Banus och alla restaurang-
er och barer finner ni en av Marbellas absolut bästa 
golf resorter, La Quinta Golf & SPA Resort. 

En exceptionell golfbana designad av Manuel Piñero 
och Antonio García Garrido, som är en utmaning för 
både amatörer och proffs och som stått värd för Eu-
ropatouren.
La Quinta har 27 hål, uppdelat på 3 niohåls slingor. 
Breda fairways och upphöjda tees erbjuder bland den 
finaste panoramautsikten över Marbellas berg och kust 
du kan hitta och kvaliteten på greenerna är anmärkn-
ingsvärd.

Det femstjärniga hotellet, Meliá La Quinta Golf & Spa 
Resort med tre restauranger erbjuder en gastronomisk 
variation med bl.a. Medelhavssmaker och det japanska 
köket, ett gym, tennisbanor och ett arabiskt inspirerat 
SPA.

Läs mer på www.nordiskagolfskolor.se

La Quinta Golf & SPA Resort

En kort men utmanande bana 

Daniel Ström - PGA Professional
Husby GC
e-post: daniel@golfcoaching.se
Telefon 073-917 29 01
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“BEST CHAMPIONSHIP COURSE IN 
THAILAND” 2011-2014, “

“BEST COURSE I ASIA PACIFIC 2014, “

“BEST CHAMPIONSHIP COURSE 
I ASIA PACIFIC 2014”OCH”

“TOP 100 UTANFÖR USA “, 
GOLF DIGEST 2012-2013.

LaQuinta Golf & SPA Resort
Avresa: 10-17 oktober 2015
Flyg: Arlanda - Malaga
Inkl: skatt, golfbagtransport, transfer tur & retur flyg-
platsen

Mélia La Quinta Golf & SPA Resort*****
Del i DBL med halvpension
Inkl 5 dagar golf inkl träningsbollar
Golfskola ingår
Pris per person: 15495:- 
(varav 3000:- i anmälningsavgift)
Tillägg för enkelrum: 2195:-
Begränsat antal platser

Information och bokning
Anmälan senast 10 juli 2015, anmälan är bindande och 
anmälnings avgift återbetalas ej. Bokning sker enligt 
anvisningar till höger.

Information av PRO
För mer information om golfresan ta kontakt med 
Daniel Ström
e-post: daniel@golfcoaching.se
Telefon 073-917 29 01 

Vid eventuella frågor kring researrangemanget går det 
bra att kontakta Nordiska Golfskolor och Eric Bremberg 
på e-post
 eric@nordiskagolfskolor.se eller på telefon 08-549 

Bokning & Bekräftelse
Vid anmälan erhåller du faktura på anmälningsavgift samt 
övrig information om betalning. För att boka din plats på re-
san skicka ett e-post meddelande med följande information:

Skickas till e-post: 
bokning@nordiskagolfskolor.se

Rubrik: 
Resa med “Tränarens namn” “Datum för resa”

Anmälan:
Namn (enligt pass),  E-post & Telefonnummer
Enkelrum eller Dubbelrum

Läcker SPA avdelning 

Boendet är 
precis på banan!


