
Marocko är ett underbart land för golfare med många fina golfbanor och resorter. En av de bästa 
är Hyatt Place Taghazout Bay. Anläggningen ligger med bästa kustläge, en knapp timme norr om 
Agadir. Till våren önskar Johan & Klas ta med dig hit. Förutom femstjärnigt hotell och högklassig 
golf väntar ett solsäkert klimat som kan likställas med Kanarieöarna.  

Tazegzout Golf är en spektakulär golfbana med utsikt över Atlanten. Banan stod klar 2014 och är 
designad av Kyle Phillips, mannen bakom Kingsbarns utanför St Andrews. Tazegzout är rankad 
som den bästa banan i Agadir och nr. 6 i Marocko. De tre sista hålen utgör några av banans 
höjdpunkter med ett par 4, par 3 och ett par 5 som avslutning. Under veckan blir det även en 
utflyktsrunda på Golf du Soleil och spel på deras Championship course. Det är en varierad 
parkbana med flera spännande vattenhål och är av en helt annan karaktär än Tagzegzout. 

Hotel Hyatt Place Taghazout Bay är ett modernt 5-stjärnigt hotell med utsikt över banan och 
Atlanten. Hotellet har 150 moderna rum och en mycket läcker uteplats ner mot golfbanan. I resan 
ingår halvpension och hotellet serverar spännande och varierad mat från lokala producenter. 
Hotellets Spa är ett givet val för återhämtning efter dagens golfrundor. Önskar du uppleva mer 
storstadspuls finns gratis shuttlebuss in till centrala Agadir ca tre gånger om dagen. 

Anmäla dig redan idag. Platserna är begränsade och sista anmälan är 30 oktober!
För anmälan klicka här>>

För mer information kontakta Klas Ohlsson på klas@lagk.se / 0708-584112 eller 
Johan Wahlqvist på johan@lagk.se / 0730-485891.

Kontaktperson på Golfbreaks Fredrik Wickman e-post: fwickman@golfbreaks.com / 0768-555500

Res med Lunds Akademiska GK till underbara Agadir i
Marocko och Taghazout Bay 13-20 mars 2019 

Inkluderat i priset:
• Flyg med Norwegian, Köpenhamn – Agadir t/r 
inklusive baggage och golfbag
• All transfer (flygplatstransfer & utflyktsbanan t/r)
• 7 nätter på Hyatt Place Taghazout Bay i dubbelrum 
• Halvpension
• 5 greenfees (4x Tagzegzout GC, 1x  Golf du Soleil     
Championship course)
• Golfträning med Pro
• Rangebollar på speldagarna
Pris: 15 990 kr per person  
Tillägg för enkelrum 3500 kr
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