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ProAm i Murcia

El Valle

Lör 16-23:e nov 2013
I Murcia-området ligger 6 Jack Nicklaus-designade banor.
Mar Menor är en av dem och erbjuder även en komplett
golfresort med hotell, lägenheter, restauranger, pub, Spa mm.
Vår ProAm hösten 2010 gick till Mar
Menors systeranläggning La Torre. En uppskattad upplaga med spel på La Torre och
Hacienda Riquelme. Nu intar vi tre helt andra banor: Mar Menor, El Valle och Nicklaus signatur-bana Condado Alhama.
Med tanke på det stora golfutbudet bygger vi ut vårt omtyckta ProAm-koncept och
inkluderar en HEL tävlingsvecka (7 nätter &
6 golfdagar). Vi inkluderar dessutom ett
middagspaket som ger deltagarna ett flexibelt middagsutbud i 3 olika restauranger.
Vi erbjuder två boendeformer: välutrustade 2-sovrums-lägenheter som alla ligger
samlade på kort gångavstånd till klubb-

huset, hotellet, restaurangerna och livsmedelsbutiken. Eller välj lyxiga dubbelrum
på det femstjärniga Intercontinental-hotellet. I båda fall ingår frukost och middag. Ni
väljer själva!
Vårt uppskattade ProAm-upplägg innehåller omväxlande spelformer som bästboll, bramble och greensome. Därtill kommer dagliga extratävlingar (närmast pin,
längsta drive). Nike sponsrar en helt egen
uppvärmningstävling (Shoot-out). Och vi
själva sponsrar en hole-in-one-pott på f n
12.000:- i resecheckar! Den potten växer
med 1.000:- för varje tävlingsrunda UTAN
ett hole-in-one noterat.

Resdatum: 16 - 23:e november
Pris per amatör i lägenhet: 10.400:-*
Frivilliga tillägg:

dubbelrum på hotellet (inkl frukost)
enkelrum på hotellet (inkl frukost)
avbeställningsskydd

1.750 kr
3.500 kr
500 kr

* flygskatt tillkommer (f n ca 900 kr). Pron åker helt utan kostnad.

I ProAm-resans grundpris ingår:

 Direktflyg Arlanda / Landvetter / Kastrup - Alicante T/R inkl transport av golfbag
 7 nätter i 4-manna-lägenhet på Mar Menor inkl frukost i klubbhuset
 6 middagar på 3 olika restauranger (exkl dryck)
 6 greenfees på Mar Menor (3 ggr), El Valle (2 ggr) och Condado Alhama (1 gång)
 Transfers mellan flygplats, Mar Menor och utflyktsbanorna
 Avslutningsmiddag med prisutdelning på Intercontinental-hotellet
 Sidotävlingar (Nike Shoot-out, närmast pin), erfaren tävlingsledning och digert prisbord
Ett lag består av 1 pro + 3 amatörer (max-hcp 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 - anmäl ditt lag redan idag!

Mar Menor

Condado Alhama
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