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The Westin Resort  
Exklusiv femstjärnig resort med perfekt läge i vackra Costa 
Navarino. Hotellets fantastiska personal på plats erbjuder 
service av högsta klass. Byggnaderna är låga och går i 
varma toner, allt för att skapa harmoni och smälta in i de 
fantastiska omgivningarna. Vacker privat sandstrand 
tillhörande hotellet alldeles nedanför hotellområdet. Stort 
hotellområde som erbjuder allt man kan önska av en lyxig 
resort. 

Här finns tre utomhuspooler, separat barnpool och en 
vattenpark.  Två uppvärmda inomhuspooler och spa som 
erbjuder skönhetsbehandlingar, bastu och gym. Här finns 
även möjlighet att spela bowling, tennis och squash, samt 
olika vattensporter. Lounge- och poolbarer.
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Ingela Tisén

PGA Professional
ingela.tisen@pgasweden.com

Pris 19.995:-

RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERAR

- Flyg tur & retur Arlanda - Kalamata inkl. incheckat bagage 
23 kg, handbagage 8 kg, golfbag 23 kg och flygskatter

- Transport och transfer mellan flygplats, hotell och golfbana
- Sju nätters boende i dubbelrum på femstjärniga  

The Westin Resort inkl. frukost. 
- Enkelrumstillägg 3.950 kr
- Tillägg för havsutsikt 1.900:- per rum.

- Fem middagar exkl. dryck
- Fem förbokade greenfee: Dunes Course (tre dgr)  

Bay Course (två dgr inkl. del i golfbil)
- Golfträning med Ingela inkl. rangebollar
- Vid anmälan uppge: namn, mail och mobilnummer. 
- www.costanavarino.com

För bokning och förfrågningar  
0708 584 055 alt. info@futuretravel.se

Spektakulär golf med Ingela 
Den imponerande mästerskapsbanan  Dunes Course 
är designad av två faldiga US Masters Champion och Ryder 
Cup-captain Bernhard Langer.

Bara några minuter från Navarino Dunes vid Navarino Bay, 
ligger Bay Course som erbjuder utmaningar i en helt annan 
miljö. Med havet, raviner  och skogsdungar i bakgrunden 
erbjuder Bay Course  slående kontraster som skapar en 
dramatisk och minnesvärd golfrunda . Glöm inte kameran.
På Costa Navarino kan alla spela och njuta av högkvalitativ 
golf.
Följ med Ingela till Costa Navarino och starta säsongen på 
bästa sätt. 
Obs! Endast 12 platser.


