
Träningsresor med Golf Plaisir
 

Kontakt

www.golfplaisir.se/umeagk2022
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
29 november 2021. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

La Torre som ligger precis vid hotellet, banan är en mycket omtyckt bana 
med ett väl utvecklat bunkersystem för att skydda de relativt små greener-
na. Banan är lätt att gå och påminner mycket om Pacific banorna i USA, 
banan är designad av Jack Nicklaus vilket även de andra två banorna är. 

El Valle eller Arizona banan som den kallas är en skapelse som för tankar-
na direkt till Arizonas sanddyner och den har en riktig ökenkaraktär som 
gör den mycket speciell och även är mångas favoritbana i området.  Banan 
har tuffa greener och gräsblandningar på fairways för att göra den stresstå-
lig mot solen som ofta skiner här bland kullarna.

Hacienda Riquelme som var tänkt som en mästerskapsbana i Jack 
Nicklaus trail är på alla sätt byggd som en bana för de absoluta bästa spe-
larna men har ett väl fungerande tee system som gör den lämplig till alla 
spelare. Det är en fördel att hålla sig på fairway då denna skapelse har en 
massa svårigheter som ruff, vatten, träd och bunkrar.

Hotell La Torre ett femstjärnigt hotell som drivs av DoubleTree by Hilton. 
Det ligger så att många kan se ut över La Torre Golfbana från sin terrass. 
Utomhuspoolen är öppen från första april till september. Hotellet har även 
ett fitness center, luftkonditionering, wifi, 49” TV samt en terrass som 
vetter antingen mot golfbanan eller sjön. 

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Umeå via Stockholm - 
 Alicante t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Double Tree by  
 Hilton
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 greenfees (3 x La Torre, 1 x El Valle &  
 1 x Hacienda Riquelme)
•  Uppbokad träning inkl. bollar med    
 Mathias, Maria och Jonas

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                            2.795:- 
Avbeställningsskydd:                       700:-
Golfbagsförsäkring:                              195:-
Extra 18- håls greenfee La Torre:   500:-

Pris per person    

16.595:- 

Följ med Umeå GK till Spanien!  
La Torre, 13 - 20 mars, 2022

Spanien
Doubletree by Hilton hotell ligger 
precis vid golfbanan La Torre.
Dessutom så besöker vi El Valle 
och Hacienda da Riquelme under 
veckan


