
Inkluderat i resan:
• Direktflyg t/r Landvetter - Malaga inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Malagas flygplats – Costa Ballena
• 7 nätter i delat dubbelrum på Barcelo Costa Ballena
• Halvpension
• 1 gratis inträde till hotellets Spa
• 5 golfdagar inkl rangebollar & träning. Greenfee enligt följande;

• 2 dagar med 9 hål på par 3-banan & 9 hål på fullängdsbanan
• 3 dagar med 18-hål på fullängdsbanan 

Pris 14 998 kr per person
Enkelrumtillägg 2200 kronor

Kanske tillhör du en av många som precis börjat att spela golf eller tagit upp golfen igen. Nu välkomnar Johan och Maria dig att
följa med på träningsvecka till Spanien och förlänga årets golfsäsong på Costa Ballena Golf Resort. Resan vänder sig till dig som 
har grönt kort och ett högre golfhandikapp (riktlinjer hcp ca 32-54). Ta del av givande träning och trevliga rundor i den värmande 
höstsolen, samtidigt som vinterrusket börjar göra sig påmint hemma i Sverige. Givetvis väntar även härliga stunder utanför 
golfbanan!

Resorten ligger på spaniens sydvästra kust i regionen Costa de la Luz. Här, längs den vackra kustremsan, hittar du Costa Ballena 
Ocean Golf Club och deras härliga anläggning. Costa de la Luz är en mycket populär sommardestination för badgäster men 
dess milda klimat gör regionen till det perfekata resmålet för oss golfare som vill förlänga säsongen och spela golf under 
höstmånaderna i härligt solsken istället för svenska höstkylan. Resan har lite längre flygplatstransfer än många andra 
destinationer men samtliga våra grupper är överrens; det är resan värt, för väl på plats väntar en härlig golfvecka!

Träningsområdet är det allra bästa med stor drivingrange och bra områden för närspel, bunkerslag och putting.  Golfbanan 
designades av José María Olazábal och består av tre 9-hålsslingor som har stått som värd för flera större tävlingar som bland 
annat kval för Europatouren. Banan är platt och lätt att gå, men hålen varierar och några ligger precis nere längs stranden. 
Förutom de 27 ”fullängdshålen” finns även en 9-håls par 3-bana. Under veckan blir det en härlig mix mellan de olika banorna, 
perfekt upplagt för en givande träningsvecka!

Barceló Costa Ballena Golf & Spa är ett fint och trevligt 4-stjärnigt hotell med stora ljusa rum alla med terrass eller balkong 
med utsikt över golfbanan och stranden. Hotellet serverar en varierad och bra buffé och har en trevlig bar som är en naturlig
samlingspunkt på kvällarna. Hotellet har ett härligt termiskt spa med inomhuspool där 1 gratis besök ingår i er resa. En 
utomhuspool finns också för dig som föredrar att ta ett utomhusdopp. 

För anmälan, klicka här >> Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Följ med Albatross Golfakademi Maria & Johan på Nybörjarresa till 
Costa Ballena Resort 19-26 oktober 2021

- Förläng golfsäsongen söderut på golfbana & hotell med härligt kustläge 

För mer information kontakta Johan Blixt johan.blixt@live.com
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855

Några platser kvar, 
först till kvarn gäller!
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