COSTA NAVARINO HAR NU BLIVIT ÄNNU BÄTTRE
25 MAR - 1 APR 2023

1 - 8 APRIL 2023

COSTA NAVARINO
GREKL A N D

THE WESTIN RESORT
Nu har du chansen att följa med PGA Pro Ingela Tisén till
fantastiska Costa Navarino. Hotellet är femstjärnigt med en
service utöver det vanliga. Resorten är uppbyggd som en
grekisk by med era restauranger som vi kommer äta på. Det
nns även en vacker privat sandstrand alldeles nedanför
hotellområdet. Här kommer vi att trivas bra!

Ingela Tisé
PGA Professiona
ingela.tisen@pgasweden.golf

NYHET! NAVARINO HILLS
Under veckan spelar vi på fyra olika golfbanor: Dunes & Bay
Course samt de två nybyggda banorna vid namn Navarino
Hills, East & West Course. Utsikten är magisk på alla banor och
träningsmöjligheterna är galet bra. Detta är det bästa du kan
uppleva och Costa Navarino har nu blivit ännu bättre! Se till
att säkra din plats redan idag och utveckla din golf på Costa
Navarino med Ingela!

RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERA

- Flyg tur & retur Arlanda - Kalamata inkl. incheckat bagage
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Enkelrumstillägg

27 495 :5 295 :-

fl

Pris i dubbelrum
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23 kg, handbagage 8 kg, golfbag 23 kg och ygskatter
Transport mellan ygplats, hotell och golfbana
Sju nätters boende i dubbelrum på femstjärniga
The Westin Resort inkl. frukost.
Fem middagar exkl. dryck
Fem greenfee på Dunes, Bay, Hills & Olympic
Golfbil ingår på samtliga rundor.
Golfträning med Ingela inkl. rangebollar
1st entré till SPA
Fitness Centre
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UPPLEV NYA COSTA NAVARINO MED SINA 4 BANOR

- Gratis TaylorMade set kan lånas på plats.

(Önskas detta avgår 900:- från din faktura)

Prel. Flygtider
Arlanda-Kalamata
Kalamata-Arlanda

10:25-15:05
07:00-09:35

A3 401
A3 400

Boka din plats på: www.futuretravel.se
Vänligen notera att priset kan komma att ändras pga justerad
valutakurs, ökade bränslekostnader eller höjda ygskatter

