
         

      
     

Täby Golf Akademi presenterar golfresorna som har ALLT!Täby Golf Akademi presenterar golfresorna som har ALLT!

         

BLI EN BÄTTRE GOLFAREBLI EN BÄTTRE GOLFARE

Våra spelares utvärderingar:Våra spelares utvärderingar:
- 98% vill resa med oss igen- 98% vill resa med oss igen
- 98% vill åka tillbaka till Lumine- 98% vill åka tillbaka till Lumine
- 95% ger träningen bästa betyg, - 95% ger träningen bästa betyg, mycket bramycket bra



         

      
     

         

Veckoresor 2018 - 2019

Resmål / Hotell:
Vi bor på de mysiga familjehotellen Monica, Cambrils och Regente Aragon, Salou. Vi har riktigt bra 
golfväder med en temperatur på ca: 20-25 grader. Cambrils är ett av Spaniens kulinariska centrum 
vid Medelhavet 10 mil söder om Barcelona.

Golfbanorna:
Lumine Lakes & Hills är tävlingsbanor där Swedish Golf Tour och European Tour Q-School finalen 
spelas. Här kan du mäta dig mot proffsen och spela vit tee men väljer du att spela gul, blå och röd 
så passar de alla typer av spelare. Väljer du en tävlings vecka så har du möjlighet att följa några av 
de bästa spelarna i världen på plats. Träningsområdena har grästee och riktigt bra målgreener för 
korta inspel 50-120m.

Mer än bara en golfresa, Sving, Fysik och Utrustning!
När du åker 1 vecka med oss så kan du räkna med upp till 2 månaders golfutveckling. Vi börjar i god 
tid med att göra nulägesanalyserna och tar reda på dina mål. Tillsammans så skapar vi en 
handlingsplan och utvärderar vad du har uppnått. Du får viktig spelarkunskap om:
- Bollflyktslagarna
- Sving
- Fysik
- Utrustning
För att utveckla dig maximalt så tränar vi 4 pass i grupp hemma och går igenom sving, fysik & 
utrustning. I vår portal hittar du alla instruktioner, övningar och tester. Vi använder TrackMan, SAM 
PuttLab & BalanceLab för att hjälpa dig att utvecklas maximalt. Vi mäter, följer upp och tränar på allt 
som är viktigt i golfspelet för att du ska nå dina mål.

2018
Avresa: 1/10, 9/10, 17/10,  Hotell Monica, Cambrils Pris: 15950:- 
Avresa: 3/11, 14/11, 22/11, Hotell Regente Aragon, Salou Pris: 15950:- 

2019
Avresa: 11/3, 20/3, 1/4, 10/4, 22/4, 29/4, Hotell Monica, Cambrils Pris: 15950:- 
 



      Innehåll

All träning, 5 st ½ dagar

Coaching på banan med rondanalys

Privatlektioner och coachingsamtal

Videoanalyser i TrackMan

7 nätter med frukost buffé

Plats i dubbelrum

Välkomst- och avslutsmiddag

5 dagar obegränsad golf och träning

Golfvagn

1 Extra greenfee, 9-hål spelstrategi

4 träningspass på hemmaplan

2 fyspass på plats

Reserverade träningsområden

Drivingrange med grästee

Fria rangebollar

Pool & Wireless internet ingår

Direktflyg ToR med Norwegian
inklusive golfbag och resväska

Transfer ToR Barcelona flygplats      
inklusive skatter och avgifter

Enkelrumstillägg, 1900:-

Uppgradering Superiorrum, 1900:-
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Våra spelares utvärderingar:
- 98 % vill resa med oss igen
- 98 % vill åka tillbaka till Lumine
- 95 % tycker att träningen är mycket bra, bästa betyg
- 80 % tycker att banorna är mycket bra
- 80 % tycker att träningsområdena är mycket bra

På plats:
- Träning hemma: - Höst-före resan, - Vår-efter resan
- Spel i 5 dagar (dags greenfee) + 9 hål på vilodagen
- Golfträning 5 st ½ dagar på plats
- Coaching på banan
- Privatlektioner och coachingsamtal på plats
- Golf fysträning i grupp 2 ggr / vecka

Aktiviteter:
- European Tour Q-School – Final, 10-16/11-2018
- Bläckfisk festivalen, 1/10-15/10
- Vin och matfestivalen, 12/10-15/10
- Olivoljefestivalen, 20/10-31/10
- Swedish Golf Tour Winter Series, 24/2-4/2-2018

Anmälan:
Varmt välkommen att anmäla dig till:
- info@teeview.se, 08-760 77 50, www.teeview.se
- Sista anmälningsdag 50 dagar före avresa
- Anmälningsavgiften 5 000 kr faktureras vid anmälan
- Tee View ställer resegarantier till Kammarkollegiet
Resevillkoren hittar du på:
http://teeview.se/files/Resevillkor.pdf

Tee View:
- TrackMan Master Teaching Professionals
- Master Professional Clubmakers
- Master Golf Psychology
- Tournament Professionals
- Golf-PT & Hälsocoach & Massör

Följ med på våra uppskattade träningsläger till Lumine 
som är en fantastisk golfanläggning med 45-hål

Golfresor
2017-2018



Program för veckoresorna:

Dag 1: 07.30, Frukost
08.30, Buss till golfbanan
09.00, Träning - Driving range, Fulla slag, Närspel & Puttning
11.30, Lunch
12.30, Spel 18-hål, eget mellanmål/mat på banan. LAG-TÄVLING, bästboll med HCP.
17.00, Rast, mellanmål, mat, analys, egen träning eller vila
18.00, Buss till hotellet. Egna aktiviteter, Återhämtning/SPA/Egen fys
20.00, Välkomst middag, gemensamt

Dag 2: 07.30, Frukost
08.30, Buss till golfbanan
09.00, Träning - Driving range, Fulla slag, Närspel & Puttning
11.30, Lunch
12.30, Spel 18-hål, eget mellanmål/mat på banan. LAG-TÄVLING, bästboll med HCP.
15.00, Privatlektioner & Coachingsamtal som ingår istf spel sista 9 hålen
17.00, Rast, mellanmål, mat, analys, egen träning, vila, videogenomgång
18.00, Buss till hotellet. Egna aktiviteter, Återhämtning/SPA/Egen fys
20.00, Frivillig middag, samling i receptionen för de som vill ha sällskap

Dag 3: 07.30, Frukost
08.30, Buss till golfbanan
09.00, Träning - Driving range, Fulla slag, Närspel & Puttning
11.30, Lunch
12.30, Spel 18-hål, eget mellanmål/mat på banan. LAG-TÄVLING, bästboll med HCP.
16.30, Rast, mellanmål, mat, rondanalys
17.00, Teori – Spelstrategi
18.00, Buss till hotellet. Egna aktiviteter, Återhämtning/SPA/Egen fys
20.00, Frivillig middag, samling i receptionen för de som vill åka på vinprovning

Dag 4: 09.30, Frukost, vilodag eller spel och träning på egen hand
11.00, Egen transport eller gå för de som vill till golfbanan, Ruins
11.30, Egen träning och lunch
14.00, Frivilligt eget Spel 9-hål med spelstrategi
16.30, Egen transport. Egna aktiviteter, Återhämtning/SPA/Egen fys
20.00, Frivillig middag, samling i receptionen för de som vill ha sällskap

Dag 5: 07.30, Frukost
08.30, Buss till golfbanan
09.00, Träning - Driving range, Fulla slag, Närspel & Puttning
11.30, Lunch
12.30, Spel 18-hål, eget mellanmål/mat på banan. LAG-TÄVLING, bästboll med HCP.
15.00, Privatlektioner & Coachingsamtal som ingår istf spel sista 9 hålen
17.00, Rast, mellanmål, mat, analys, egen träning, vila, videogenomgång
18.00, Buss till hotellet. Egna aktiviteter, Återhämtning/SPA/Egen fys
20.00, Frivillig middag, samling i receptionen för de som vill ha sällskap

Dag 6: 07.30, Frukost
08.30, Buss till golfbanan
09.00, Träning - Driving range, Fulla slag, Närspel & Puttning
11.00, Spel 18-hål, eget mellanmål/mat på banan. AVSLUTSTÄVLING, Poängbogey.
16.00, Rast, mellanmål, mat, analys, egen träning eller vila
17.30, Avslutsmiddag, gemensamt med prisutdelning
20.00, Buss till hotellet. Egna aktiviteter, Återhämtning/SPA/Egen fys
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