Följ med på höstens 8-dagars golfresa till
Marbella med boende på Sol Atalaya Park
Hotel på Costa del Sol!
Resan startar: Måndag 14 november 2022
Välkomna till vårt härliga golfresmål på Costa del Sol! Följ med oss till södra Spanien och till den del
av Spanien som har vinterns mildaste klimat. Här spelar man golf året om, och det är fortfarande
sommarlika temperaturer i november! Vi bor nära golfbanorna på fina Sol Marbella Estepona
Atalaya Park Hotel. Hotellet erbjuder 4-stjärnig klass och golfbanorna ligger 5 – 25 minuters
transfer till 1:a tee! Atalaya Golf består av två olika 18 håls banor, gamla och nya banan, där vi under
veckan spelar tre dagar på Atalaya Old Course och en dag på Atalaya New Course. Dessutom spelar
vi en dag på vackra Valle Romano Golf.

Hotel Sol Marbella Estepona Atalaya Park (Foto: Sol Marbella Estepona Atalaya Park hotel)

Måndag 14 november
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. 00.15. Efter ankomst
busstransfer till vårt fina Sol Marbella Estepona Atalaya Park Hotell. Transfertid ca 50 minuter.
Hotellets hemsida: www.melia.com/es/hoteles/espana/malaga/atalaya-park-hotel/index.html. Vi
ankommer sent till hotellet vid 02.00-tiden och efter incheckning längtar vi säkert efter en god sömn
innan golfveckans fem golfrundor. Under vistelsen ingår middag och frukost varje dag på hotellet.
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Tisdag 15 november – söndag 20 november
Under fem dagar spelar vi golf tre dagar på Atalaya Old Course, en dag på Atalaya New Course
(www.atalaya-golf.com) och en dag på Valle Romano Golf (www.valleromano.net). Fredag 18/11 tar
vi ledigt från golfspelet. Vårt hotell ligger bara 7 km från Puerto Banus och 15 km från Marbella, och vi
rekommenderar att ta en taxi om någon vill åka hit denna dag. Eller så kan man njuta solen vid den
fina poolen eller på stranden. 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 €) under frukosten tisdag morgon innan vi går ut på resans första
golfrunda. Vinster inte bara till de bästa utan vi lottar även ut ett fåtal priser.

Måndag 21 november
Frukost på hotellet. Kl. 12.30 kommer vår buss som skall ta oss till Malagas flygplats. Vid 13.45-tiden
checkar vi in på vårt flyg med Norwegian Air International som avgår kl. 16.05, och vi landar på
Landvetter kl. 19.50.

PRIS: 13 950 kr

(Enkelrumstillägg 2 200 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 Sol Marbella Atalaya Park Hotel, sex middagar och sju frukostar.
- Fem greenfee (18 hål per dag) enligt programmet.
- Busstransfer till golfbanorna (ca 5 - 25 minuter) varje speldag
- EU-moms (resemoms)

Typ av dubbelrum på vårt hotell (Foto: Sol Marbella Estepona Atalaya Park hotel).

Atalaya Golfs två golfbanor ligger fem minuters transfer (2 km) från hotellet (Foto: Atalaya Golf)
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Valle Romano Golf ligger ca 25 minuters transfer från hotellet (Foto: Valle Romano Golf)

Glöm ej pass samt Covid-pass!
Covid-pass laddas gratis ner på www.covidbevis.se och är ett måste för resor till Spanien just nu

Anmälan:
Du anmäler dig till Komfort Resor på telefon 031-41 12 00, 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.

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 höstens golfäventyr!
Teknisk arrangör:

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

Golfresor med gemenskap
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