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Golfresa 1 vecka till Costa Blanca, La Sella Golf Resort 
 

 

Avresa tisdag 11 okt 2016 kl.11:10 fr Karlstad, ankomst Alicante 14:40 

Hemresa tisdag 18 okt 2016 kl. 06:55, ankomst Karlstad 10:25 

   

Golf & Culture AB arrangerar i samarbete med Karlstad GK en resa till La Sella på soldränkta Costa 

Blanca.  Denia Mariott La Sella Golf Resort & Spa Hotel är beläget norr om Alicante, ca 10 mil. 

Närmaste stad är Denia som ligger 7 km från La Sella, en stad med stort utbud för shopping och 

restaurangbesök. Näraliggande är också staden Javea, direkt vid havet som bl.a. erbjuder en mycket 

fin havsstrand. Hotellet är 5-stjärnigt med ett rikt utbud av restauranger, barer, pool, spa och gym. 

Välutrustade rum med hög standard. Golfbanan över 27 hål har karaktären av parkbana där man 

spelar ”nära naturen”, inga hus runt hålen utan en varierande natur där man då och då bjuds på fin 

havsutsikt. Bandesigner José Maria Olazabal. Träningsområden är av bra kvalitet och lämpar sig bra 

för golfskola och träning. Läs mer om resorten på  www.lasellagolfresort.com 

Transfer Alicante – La Sella med buss ca 60 min 

 

Pro/gruppledare: Stefan Jakobsson och en representant fr Golf & Culture 

 

I paketresan ingår: Flygstol Karlstad – Alicante T o R (inkl. handbagage a´10 kg) 

  1 incheckat bagage a´20 kg, 1 incheckad golfbag a´20 kg 

  Transfer Alicante flygplats – La Sella , T o R 

  7 nätter i del av dubbelrum  inkl. frukost  

   5 middagar inkl dryck (vatten, öl, vin) 

  5 golfdagar inkl tre träningstillfällen med Pro 

  Fri bagvagn, Fri golfbagsförvaring i klubbhuset 

  Fri tillgång till gym, Fri Wi-Fi 

   Buss till Denia stad på spelfri dag 
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Information/ Hcp-regler golfklubben: 

  Bandesigner: José Maria Olazabal 

 Antal hål 27, tre st 9-hålsslingor   

  Bantyp: Park     

 Hcp krav: 36        

Tillval: 

   Rum med utsikt Pool/Golf Course 1200:- 

   Enkelrumstillägg: 2100:- 

 El-vagn 10 EUR. (stort antal finns på klubben) 

   Golfbil 20 EUR /bil o dag. Föranmälan om golfbil säkrar att bil finns reserverad. 

   

Starttider: Onsdag 12 okt 09:12 

  Torsdag 13 okt  12:20 

  Fredag 14 okt  08:00 

  Lördag 15 okt   Spelfri dag 

  Söndag 16 okt   08:00 

  Måndag 17 okt  12:36 

Vid 18-hålsrunda spelas två av de tre slingorna. Golfklubben startar alla golfare på tre slingor med 

början från kl 08:00 varje dag. På så sätt startförbud 10:00-12:20, då alla morgonstartande ”korsar” 

över på ny slinga, vilket i sig förklarar att vi har ”morgontid” eller ”lunchtid” 

 

 

Antal platser begränsat. 

 
 Anmäl till:  Karlstad GKs kansli 054-18 63 53, info@karlstadgk.se 
  eller till Gunnar Thilén gunnar@golfandculture.se .  070-812 29 31 
 
 

 
Pris: 11.850:- , inklusive flygskatter etc. 
 
 
(anmälningsavgift 2000:-, slutbetalning 21 dgr före avresan ) 
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