Golfresa till Grekland med Håkan & Johanna
The Westin Resort Costa Navarino 13/14 — 20/21 november 2021
Hotell och område
På ett fantastiskt läge på en svagt sluttande backe ned mot havet, där en dryg kilometer lång sandstrand tar emot solens nedgång,
ligger Navarino Dunes. The Westin Resort Costa Navarino är en resort av riktigt hög
klass där det råder en skön och avslappnad känsla. Hotellet har en gedigen SPA anläggning, Sport & Entertainment Center och en
uppvärmd inomhuspool.

Golf
Anläggningen har två helt underbara golfbanor med spektakulära lägen. Den tidigare Ryder Cup kaptenen, och vinnaren av US
Masters, Bernhard Langer designade i samarbete med European Golf Design den första 18hålsbanan - The Dunes Course. Banan som öppnades våren 2010 är härligt placerad och utformad av karaktären i landskapet.
Böljande fairways tar sig fram längs den typiskt grekiska naturen med oliv-och citrusodlingar. Under 2011 öppnades den andra
banan på Costa Navarino – The Bay Course. Designer är ingen mindre än Robert Trent Jones Jr. Banan är belägen i en bukt
nära den pittoreska byn Pylos, ca 7 km från hotellet, med två kilometer sandstrand i väster. The Bay Course är lite kortare än The
Dunes men bedöms som något mer teknisk och premierar ofta den som planerar sitt spel lite mer.

I resan ingår
•

7 nätter i dubbelrum med vy mot trädgård

•

Frukost & 5 middagar

•

3 greenfee på Dunes Course inkl hyrvagn

•

2 greenfee på Bay Course inkl transfer & del i golfbil

•

Hyrklubbor

•

5 dagars träning inkl fria rangebollar

•

Flyg Arlanda/Köpenhamn—Kalamata inkl incheckad väska, skatter och
avgifter* (13 - 20 nov Arlanda, 14 - 21 nov Köpenhamn)

•

Transfer Kalamata flygplats-hotell, tur och retur

21 595 SEK/person
i dubbelrum
25 895 SEK/person
i enkelrum

*Önskas egna klubbor tillkommer 850 SEK/person (begränsat antal, först till kvarn princip)

För mer information kontakta
Håkan Svensson (PRO Båstad GK)
Tel 0708-58 41 59 / hakan.svensson@pgasweden.com
Johanna Pyk Jargård (PRO Mölle GK)
Tel 0708-34 75 14 / johanna@jargard.se
Anmälan görs till Dream Golf Travel (teknisk arrangör)
markus@dreamgolftravel.se
Tel 0739 – 83 99 32

