La Finca & Las Colinas

Medelhavskusten söder om Alicante är Europas regnfattigaste. I detta ökenlandskap ligger La Finca & Las
Colinas, två av områdets bästa golfbanor. Här firar vi vårt
10-års ProAm-jubileum --- en fest du inte får missa!
Las Colinas är en klassbana ritad av Cabell B Robinson. En arkitekt
som står bakom mästerverk som Praia
D’El Rey och Finca Cortesin. Banan
används bl a för Europatour-kval och
rankas topp 100 i Europa. Troon Golf
ansvarar för banskötseln vilket borgar
för högsta tänkbara kvalitet!
Vår ProAm-bas är La Finca som
har både femstjärnigt hotell, bra restauranger och en kul & varierande
18-hålsbana alldeles utanför dörren.
Vårt populära ProAm-upplägg inne-

håller omväxlande spelformer som
bästbollar, bramble och Irish greensome. Därtill kommer dagliga extratävlingar (närmast pin, längsta drive).
Är det äntligen dags att dela ut
hole-in-one-potten som byggts på
under alla år? Just nu finns 30.000:- i
resecheckar! Den potten växer med
1.000:- för varje tävlingsrunda UTAN
ett hole-in-one noterat.
Välkommen!

Ronnie Olovsson, Time Travel

Datum: torsdag 22-29:e nov 2018
Pris per amatör: 14.800:Frivilliga tillägg:
		

La Finca

Arrangerad av:

enkelrum 2.400 kr
juniorsvit 5.800 kr/rum

Pron åker utan kostnad. Tillägg för flyg från Oslo avgörs vid
bokningstillfället (inga direktflyg från Landvetter).

Las Colinas

Hotellet

I ProAm-resans pris ingår:
n Direktflyg Kastrup/Arlanda - Alicante T&R inkl flygskatt samt transport av resväska & golfbag
n 7 nätter i dubbelrum på La Finca med halvpension vilket innebär frukost & middag, inkl
måltidsdryck (vin/öl/vatten)
n 6 greenfees på La Finca (4 dgr) och Las Colinas (2 dgr) inkl hyrvagn och heldagsgreenfee på LF
n Transfers mellan flygplats, hotellet och Las Colinas T&R
n Avslutande gala-middag med bl a prisutdelning
n Sidotävlingar som Galvin Green & Cobra Puma Shoot-Out & närmast pin, erfaren tävlingsledning och digert prisbord. Ett lag består av 1 pro + 3 amatörer (max spelhcp för herrar 24,
damer 28). Även Pron spelar på sitt exakta hcp (dock 0 som lägst och 4 som högst).

Säkra en plats i solen - vi tar maximalt emot 20 lag!

Ronnie Olovsson
Tel: 0431-36 80 36
info@timetravel.se
www.timetravel.se

I samarbete med:

Las Colinas

- här avgörs vår 10-års jubilerande ProAm

