Tr e n i n g s r e i s e r G o l f P l a i s i r

pris:

13.950,-

Bli med Bjørn Jarle til fantastiske Meloneras på Gran Canaria!
PGolfen:
P

Meloneras GC er formodentlig den
dyreste golfbanen som er bygd på
Gran Canaria, og det kommer verken av at klubbhuset er enormt (for
det er ganske lite og beskjedent) eller
av at man har måttet sprenge bort
store fjell. Det er på grunn av marken – beliggenheten. Banen går langs
havet, der man på Gran Canaria ellers
bare bygger hotell og luksusvillaer.
Banen er herlig komponert, og vokser
jo mer man spiller. Åpningen er litt
forsiktig, og man lærer seg etter hvert
å kjenne karakteren og hastigheten
på greenene. Det føles herlig å kunne
bruke alle køllene i bagen, og på de
første 9 hullene kan man spre ballene ganske friskt uten å straffes altfor
hardt. Selv om de første 9 hullene er
veldig gode, så har man sett hva som
venter fra klubbhuset – og det er de 9
siste hullene som ofte blir avgjørende
for poengsummen. Ikke alle de siste
9 hullene går ved havet, men havet
er så dominerende at man allikevel
får følelsen av det. Hit vil man gjerne
reise tilbake, og det ville også Svensk
Golfs Golfskolan som to år på rad tok
alle bilder og filmet alle instruksjonsvideoer til Golfskolan på Meloneras.

PTreningsfasiliteter:
P

Treningsområdene er gode, og rangen
er stor og har mange utslagsplasser.
Ingenting mangler for å kunne ha en
god golfskole her.

PHotellet:
P

Lopesan Baobab Resort er det siste
tilskuddet av luksushotell i den litt
større klassen på det sørlige Gran
Canaria, og antageligvis kommer det
til å være slik i noen år framover,
ettersom lavkonjunkturen har satt en
stopper for nye hotellprosjekt. Store
og dyre hotell pleier ofte å bety ganske
feig og stram innredning, men det
gjelder ikke Baobab, som er vågal og
helt i afrikansk stil. Det fungerer helt
utmerket, og bilder fra hotellet kommer nok til å kunne finnes i reportasjer i mange innredningsblader i flere
år. Hotellet er stort, men bygd på en
måte som gjør at man opplever det
som levende og intimt. Bassengområdene er fantastiske, og maten er det
heller ikke noe å si på. Baobab ligger
i Meloneras, hvor det finnes et stort
utvalg av restauranter og barer.

POmrådet:
P

Vi skandinaver reiser ofte utenlands,
og de fleste av oss har en eller annen
gang besøkt Gran Canaria. På listen
over de mest populære reisemålene,
ligger Gran Canaria som regel på
topp, og i år er øya på nytt tilbake som
nummer én. Et reisemål får ikke så
god rangering år etter år hvis det ikke
er for at mange velger å reise tilbake.
Og hvis man reiser tilbake, så er det
ganske enkelt bra der. Gran Canaria
har alt: strendene, luksushotellene,
klimaet, naturen, barene, restaurantene og til og med golfen.

dato:
21. - 28. mars 2015

inkludert i prisen:
Flyreise Ålesund - Las Palmas t/r
Flyskatt
Golfbagtransport
Transport flyplass – hotell t/r
7 netter i dobbeltrom på Lopesan Baobab
Pensjon: 7 frokost & 6 middager
5 greenfees på Meloneras
Golftrening med Bjørn Jarle
Rangeballer ved golftrening
Service av Golf Plaisirs personale på plass

valgfrie tillegg:
Enkeltrom: 1 585,Avbestillingsbeskyttelse: 360,Golfbagsforsikring: 175,-

påmelding:
For å bestille reisen, gå til følgende side:

www.golfplaisir.no/kleppen1
Vær oppmerksom på at antall plasser er
begrenset til 12. Det tas forhold om kansellering ved færre enn 8 deltakere.
Bestillingen må være Golf Plaisir i hende
senest 5. februar 2015.
Ved spørsmål kontakt Bjørn Jarle på:
Telefon: 90519705
Epost: kleppen@kleppen.no
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