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COSTA NAVARINO GOLF RESORT
Golfresa till Grekland, Costa Navarino Golf Resort

Datum 12-19 mars 2016
Pris inkl flyg, halvpension, 5 dagar golf mm endast 15 995:-

Boende

The Westin Costa Navarino, ligger en bit utanför Kalamata, är uppbyggt 

som en liten by i perfekt harmoni med den omgivande naturen. Hotellet 

ligger vid en sandstrand med kristallklart vatten.

Utsikten över havet och golfbanan och den goda maten ger dig extra 

kraft mellan golfrundorna och träningspassen. 

När du får lust och tid att ta paus från golfen så finns det ett antal an-

dra aktiviteter att välja mellan. Som t.ex. deras spektakulära spaanläg-

gning, två välutrustade gym och gruppträning i form av aerobics, pilates 

och yoga finns också löparbanor, tennisplan, squashbana och en liten 

bowlinghall.

Det finns också fina möjligheter till promenader och löpning på det 

vackra området.

 

Golfbanorna

The Dunes ligger naturligt utlagd i den typiska grekiska naturen med 

olivlundar och citrusodlingar.  Flera hål går längs en liten flod som slin-

grar sig fram genom området och närheten till havet är slående.

BayCourse ligger ca 7 km från hotellet (fri transport). Den är lite 

kortare än Dunes Course och har en layout som premierar strategiskt 

spel och positionsgolf.  Den fantasifulla layouten erbjuder fantastiska 

panorama över havet och bergen. Flera hål spelas direkt längs med 

havet och två hål har direkt utsikt över den historiska bukten Navarino

Läs mer på www.nordiskagolfskolor.se

Följ med PGA Professional             Daniel Ström

Daniel Ström - PGA Professional
Klubb: Husby Västerhaninge 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.

Bokning & Bekräftelse

Vid anmälan erhåller du faktura på anmälningsavgift samt övrig informa-
tion om betalning. För att boka din plats på resan skicka ett e-post med-
delande 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

Boendet är 
precis på banan!

Costa Navarino Golf Resort The Westin*****

Avresa: 12-19 mars 2016

Flyg: Stockholm  - Kalamata t/r

Inkl samtliga skatter + 1 incheckat bagage + 1 golfbag + 1 

handbagage samt transfer tur & retur flygplatsen

Del i DBL med halvpension, 7 frukost & 5 middagar

5 rundor golf, 3 rundor på Dunes & 2 rundor på Bay (inklusive 

golfbil)

Fria träningsbollar under två timmar/dag under fem dagar

 

Pris per person: 15 995:- 

(varav 3000:- i anmälningsavgift)

Tillägg för enkelrum: 3750:-

Begränsat antal platser

Anmälan och bokning

Anmälan senast 2 januari 2016, anmälan är bindande och 

anmälnings avgift återbetalas ej.  

Bokning sker online på nordiskagolfskolor.se eller enligt 

anvisningar till höger. 

Information av PRO
För mer information om golfresan ta kontakt med:

Daniel Ström, PGA Professional

E-post: daniel@golfcoaching.se

Mob: 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 08-549 000 60.


