Balchik, Bulgarien

Thracian Golf & Spa Resort
Flyg fr Köpenhamn 21-28 september 2019
PRIS FRÅN: 15.495:-

21-28 september 2019 | Spel- och träningsresa med Wahlgren Golf

Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, Cape Kaliakra i Bulgarien
ligger ca 65 km från flygplatsen i Varna. Här har en väldigt lyxig
golfresort växt fram längs kusten Cape Kaliakra. Området har
intressant kultur och spännande historia från Romartiden med
turistattraktioner så som vinprovning, arkeologiska utgrävningar
och ett par väldigt trevliga golfbanor i området.
Boende
Vi erbjuder boende i lägenhetssviter som ligger precis i anslutning till receptionen och klubbhuset. De minsta lägenheterna
är 65 kvm, väldigt moderna och harmoniserat inredda i en lyxig
varierande stil. Det är bra standard på lägenheterna och samtliga
är fullt utrustade. I anslutning med klubbhuset finner ni restauranger, bar och ett väldigt modernt SPA. Boendet har två egna
stränder med solsängar och servering under de varma månadernas högsäsong.
Golf
Banan är väldigt spektakulär och förhållandevis ganska svår och
utmanande. Denna fantastiska skapelse i berget intill kusten är en
fröjd för ögat men man bör vara medveten om att banan utmanar även en bättre golfspelare. Här har Volvo Matchplay spelats
år 2013. Oavsett nivå på golfare anser vi att ni får en upplevelse
utöver det vanliga och många nöjda glada golfare kommer gärna
tillbaka.
360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konferensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.

Rese- och golfpaket inkluderar
Flyg t/r Köpenhamn - Varna inkl samtliga skatter
15 kg incheckat bagage, golfbag 15 kg & 6 kg handbagage
Flygplatstransfer t/r på destination
Thracian Cliffs Golf & Beach Resort
• 7 nätter del i tvårumslägenhet
• 7 frukost & 5 middagar
• 3 Greenfee Thracian med golfbil,
1 Greenfee Black Sea Rama inkl hyrvagn
& 1 Greenfee Lighthouse GC inkl hyrvagn
• Fritt inträde till SPA
• Golfskola/spelresa enligt PRO
Pris per person: 15.495 kr
Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 1995 kr
Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan eller per telefon
Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder
kortbetalning.
Gå vidare för att boka plats på denna resa genom att klicka här
Kontakta oss
Epost: bokning@360golf.se
Telefon: 0770-220 111

Christoffer Wahlgren
Club Professional Tegelberga GK
E-post: cw@pgasweden.com
Mobil: 0705-548214
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