
Följ med Lunds Akademiska GK till spanska höstsolen och härliga
El Rompido Golf Resort 18-25 oktober 2022

- Perfekt golfvecka på 5* anläggning med två fina banor & populärt hotell

Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Kastrup - Faro inkl resväska & golfbag
• Flygplatstransfer t/r
• 7 nätter i delat dubbelrum på Precise Resort Hotel El Rompido
• Halvpension 
• 5 greenfees på anläggningens två 18-hålsbanor
• Träning & rangebollar på golfdagarna

Pris 17 298 kr per person i dubbelrum 
Enkelrumstillägg: 2500 kr 

Ta chansen att förlänga golfsäsongen på bästa tänkbara sätt och följ med till Precise Golf & Beach Resort El Rompido. Anläggningen 
ligger i västra Andalusien , på Costa de la Luz, några mil från gränsen till Portugal. Anläggningen bjuder på ett femstjärnigt hotell och 
två populära 18 hålsbanor. Strax utanför resorten ligger kustbyn El Rompido, en charmig småstad med sandstrand , restauranger och 
caféer . Regionen är välkänt för sitt härliga klimat, perfekt för härliga golfrundor samtidigt som vinterrusket börjat göra entre hemma i 
Sverige. 

El Rompido Golf Club har två 18 hålsbanor; North och South Course. som passar såväl medel- som
låghandikapparen. Båda banorna är designade av spanske Alvaro Arana och bjuder på omväxlande och intressant layout i härliga,
naturliga omgivningar. South Course har nio ”sea side hål” längs med lagunen medan de andra nio är av parkbanekaraktär. North
Course är den lite nyare av de två banorna och ligger på en höjd med fin utsikt över havet och det naturen. Anläggningen har även 
bra träningsområde för givande golfträning.

Hotel Precise El Rompido är ett femstjärnigt hotell precis vid golfbanorna. Här bor du i trevliga och modernt inredda
rum med alla facilititer du behöver för en härlig semester. Hotellat har även pool, gym och Spa. I resan ingår halvpension som intas 
på hotellet.
För anmälan klicka här >>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!  

För mer information och frågor kontakta Klas klas@lagk.se eller Johan johan@lagk.se
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman prose@golfbreaks.com eller 08 -52 503 855, tonval 1 (vardagar 09-13)  

Säkra din plats idag!
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