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Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg tfn 031-41 12 00 eller 0705-41 49 03 

 

Följ med på vårens 8-dagars golfresa till 

Costa Tropical (Andalusien) med boende på 

fina Elba Motril Beach & Business Hotel 

Resan startar: Onsdag 15 mars 2023 

Välkomna till vårt nya härliga golfresmål på Costa Tropical! Följ med oss till Andalusien och till den 
del av Spanien som har vinterns mildaste klimat. Här spelar man golf året om, och det är sommarlika 
temperaturer även i mars! Vi bor bara två km från golfbanan Los Moriscos Golf på fina Elba Motril 
Beach & Business Hotel. Hotellet erbjuder 4-stjärnig klass och första tee på Los Moriscos Golf ligger 
bara fyra minuters transfer med minibussar från hotellet! Vi spelar tre dagar på Los Moriscos Golf och 
två dagar på Granada Golf som ligger nära den historiska staden Granada vid foten av bergskedjan 
Sierra Nevada. 
  

 
Elba Motril Beach & Business Hotel ligger vid Playa Granada-stranden   (Foto: Elba Beach & business Hotel) 
 

Onsdag 15 mars 
Samling på Landvetter Flygplats senast kl. 18.30. Avresa från Göteborg-Landvetter med Norwegian Air 
International direkt till Malaga kl. 20.30 med ankomst Malaga kl. 23.55. Efter ankomst blir det 
busstransfer till vårt fina Elba Motril Beach & Business Hotel. Transfertid ca 75 minuter. Hotellets 
hemsida: https://www.hoteleselba.com/es/hotel/elba-motril-beach-business-hotel. Under 
vistelsen ingår middag och frukost varje dag på hotellet f o m frukost 16/3 t o m frukost 22/3. Efter 
incheckning längtar vi nog efter en god natts sömn innan golfveckans fem golfrundor. Beräknat 
ankomst hotellet ca kl. 02.00 om natten. 

https://www.hoteleselba.com/es/hotel/elba-motril-beach-business-hotel
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Torsdag 16 mars – tisdag 21 mars 
Under fem dagar spelar vi golf tre dagar på Los Moriscos Golf (www.moriscosgolf.com) och två dagar 

på Granada Golf (www.granadaclubdegolf.com) utanför Granada.  Lördag 18 mars tar vi ledigt från 
golfspelet. Vårt hotell ligger bara 5 km från Motril centrum och 1 km från Puerto Motril, och vi 
rekommenderar att ta en promenad om någon vill hit denna dag.  Eller så kan man njuta solen vid den 
fina poolen eller på stranden bredvid. Förutom att spela bra golf arrangerar vi tävlingar varje golfdag. 
Det är självklart frivilligt att delta i dessa tävlingar men de allra flesta brukar delta. För att delta i dessa 
fem tävlingar betalar man 200 kr (eller 20 EURO) under frukosten torsdag morgon. Vinster till dom bästa 
och vi lottar dessutom ett fåtal priser. 
 

Onsdag 22 mars 
Resans sista dag börjar med en god frukost. Kl. 12.00 kommer vår transferbuss för att transportera oss 
tillbaka till Malagas flygplats. Flyget med Norwegian Air International avgår kl. 16.05 och kl. 19.40 
landar vi på Landvetter med goda golfminnen i bagaget och säkerligen även nya golfvänner.   
   

PRIS: 14 700 kr        (Enkelrumstillägg 2 800 kr) 

I priset ingår: 
- Flygresa med Norwegian Air International direkt Göteborg-Malaga t/r 
- En resväska (max 23 kg) och en golfbag (max 20 kg) på flyget t/r.  Handbagage får väga max 10 kg 
- Busstransfer flygplats-hotellet t/r 
- Sju övernattningar i dubbelrum på Elba Motril Beach & Business Hotel 
- sex middagar och sju frukostar på hotellet 
- Fem greenfee (18 hål per dag) enligt resebeskrivningen inklusive golfvagn (trolley) 
- Busstransfer t/r till Granada Golf de dagar vi spelar här samt småbussar t/r Los Moriscos Golf 
- EU-moms och lagstadgad resegaranti 
 

       
Vårt hotell   (Foto: Elba Motril Beach & Business Hotel)                              
 

 
 

Glöm ej giltigt pass! 
 

 

Anmälan:  
Du anmäler dig till Komfort Resor på telefon 031-41 12 00, mobil 0705-41 49 03 eller via mejl 
anders@komfortresor.se 
 
Det är viktigt att ange era namn exakt som i passet.  Meddela dessutom adress, telefonnummer,  
e-mejladress, exakt HCP och golf-ID.  
 
Anmälningsavgiften är 3 000 kr. Bekräftelse kommer när ni gjort er bokning. Där finns information om 
när anmälningsavgift och slutlikvid skall betalas. Ytterligare information om resan kommer i denna 
bekräftelse.  
 

 

http://www.moriscosgolf.com/
mailto:anders@komfortresor.se
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Granada Club de Golf ligger vid foten av bergskedjan Sierra Nevada  (Foto: Granada Club de Golf) 

 
Avbeställningsskydd: 
Komfort Resor erbjuder inte längre avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin 
hemförsäkring eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt 
betalkort, så finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker.   

 
 

Komfort Resor har ställt lagstadgad resegaranti enligt Kammarkollegiets regler. 
www.kammarkollegiet.se/resegarantier    

 

 
Välkommen till ett av vårens golfäventyr! 

 

Teknisk arrangör: 
 

 
               Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg, tfn 031-41 12 00 eller 0705-41 49 03 

www.komfortresor.se 
 

Golfresor med gemenskap 

http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier
http://www.komfortresor.se/

