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La Finca Golf & Spa Resort  
Resorten ligger i hjärtat av golfbanan med samma namn, i 
ett naturligt område med enastående skönhet omgiven av 
lugn, natur och välstånd. Hotellet är 5-stjärnigt och har 120 
rum med ljusa och rymliga terrasser med utsikt över 
golfbanan eller poolen. 
Rummen är fullt utrustade med den senaste tekniken och 
designade med klass.. 
Hotellet har ett Spa som erbjuder ett brett utbud av 
personliga behandlingar som passar allas behov. 
Middagarna äter vi i hotellets fina bufférestaurang för att 
efteråt ramla ner i den mysiga baren. 
Vi kommer definitivt att trivas på resorten som är en av 
våra favoriter.
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RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERAR 
- Flyg tur & retur Arlanda- Alicante inkl. incheckat bagage  

20 kg, handbagage 8 kg, golfbag 15 kg och flygskatter 
- Transport och transfer mellan flygplats, hotell 
- Fyra nätters boende i dubbelrum på femstjärniga  

La Finca Golf & Spa Resort  inkl. frukost. 
- Enkelrumstillägg 1 750 kr 
- Tre middagar inkl. vin, öl & vatten 

Sista anmälningsdag  31/12. Priset kan ändras pga justerad valutakurs. 

Följ med Ingela & Sofia till solen! 
La Finca Golf Resort äger 3 golfbanor Allt för att göra din 
vistelse till en unik och komplett upplevelse. Vi kommer att 
spela på 2 av dem. La Finca ligger vid hotellet och  till den 
andra banan som vi spelar Las Ramblas, är det en kort 
transport med hotellets shuttlebuss. 
La Finca Golf - har breda och generösa fairways med 
spektakulära och unika greener. Vi rankar banan som en av 
de bästa banorna i Spanien. 
Las Ramblas - byggdes in i ett vackert landskap med 
medeltida tallar och naturliga vattendrag. Här åker man 
golfbil som ingår. 
Följ med Ingela & Sofia till solen och få en rolig och 
utvecklande start på din golfsäsong! 

- Fyra förbokade greenfee: La Finca (tre dgr)  Las Ramblas 
(en dag). 

- Hyrvagn på La Finca & Golfbil på Las Ramblas 
- Golfträning med Ingela & Sofia inkl. rangebollar 
- Vid anmälan uppge: namn, mail och mobilnummer. 
- Prel. flygtider: (Nor)11:00-14:55 & (SAS)21:05-00:55
- www.lafincagolfresort.com

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

Ingela Tisén & Sofia Edman 
PGA Professionals 


