LUMINE GOLF CLUB
BARCELONA
9 -16 okt el. 13-16 okt

”A tastefull experience”
är för oss kombinationen av magisk mat, fantastisk golf, goda viner
och träning tillsammans med likasinnade. Med detta i åtanke har
vi blandat in Sveriges bästa kockar, sommelier och golftränare just
för att höja värdet och skapa ett unikt koncept. Målet med resan är
att njuta och utvecklas! Fantastisk mat, god service och bra viner är
viktigt för våra gäster.
Vi erbjuder en exceptionell resa där vi kombinerar både golf och
mat i världsklass. Vi spelar och tränar under ledning av PGA tränaren Daniel Olsson och stjärnkockar och sommelier lär oss om mat
och dryck samt tillagar fantastiska middagar. Golfträningen under
veckan går igenom allt från tee till green, en unik möjlighet att
träna och utöva praktiskt under spel.
Priorat är ett fantastiskt vindistrikt 1 Tim från Barcelona med magisk
golf. Här lagar Nils Molinder och Karl Ljung middagar i olika stilar
blandat med vinprovningar och ett grymt hotell.

servicenivå och trevlig personal. Här har europatour kvalet
spelats och banorna håller en mycket hög kvalitet.

Lakes Course är designad av Greg Norman är en mästerskapsbana som slingrar sig fram genom ett vackert nätverk
av vattenhinder och våtmarker.

Hills Course har en mer böljande layout genom pittoresk tallskog,
olivlundar, naturliga stenbrott och klippformationer samt en otrolig
utsikt över Medelhavet.

Hotel Gran Palas*****
Vi bor på Gran Palas, ett unikt 5-stjärnigt hotell som öppnade 2009.
Ligger vid stranden i La Pineda, mycket nära Salou och Lumine
Golf Club. Faciliteter: 102 rum i olika kategorier, 3 Restauranger, bar
och lounge, utomhus och Inomhuspool, spa med jacuzzi, bastu,
behandlingar, turkiskt bad, träningsmaskiner, mötesrum, stor trädgård, golfsimulator. Vi har daglig tillgång till spa Spalas inkluderat.
Avstånd till Lumine Golf Club: 3 minuter med bil.

Lumine Golf Club
ligger ca 1 timmes färd med bil söder om Barcelona. Anläggningen, har snabbt skapat ett rykte om att vara en av
Europas främsta golfdestinationer med en omvittnat hög

GotoGolf Tours AB
Dalvägen 14
169 56 Solna

epost: info@gotogolf.se
tel: 073-352 92 70

Rese och Golfpaket inkluderar:
1 vecka (7 nätter)

Weekend (3 nätter)
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Flyg: Stockholm - Barcelona t/r
Inkl: skatt, golfbagtransport, Transfer från flygplatsen, med ett glas välkomst cava på
bussen
7 nätter I dubbelrum på Hotel Gran Palas 5*****, La Pineda
5 frukost
2 middagar på hotellet (inkl. vatten och vin)
Daglig tillgång till Spalas inkluderat
1 Spabehandling 50 minuter inkluderad
välj mellan:
• Relaxing hot oil massage
• Lympha drainage massage
• Sports massage
• Soft massage with seashells
4 externa middagar, med vatten, öl och lokalt vin inkluderat (middagar lagade av våra
medföljande kockar och lokalt team)
4 dagsgreenfees på Lumine Golf club, inklusive en after golf drink
½ dags utflykt till el Priorat, med besök på en vingård, vinprovning + lunch
1 vinprovning före extern middag
1 cavaprovning före extern middag
Alla transfers till och från Lumine golf club, utflykt och externa middagar inkluderade
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Flyg: Stockholm - Barcelona t/r
Inkl: skatt, golfbagtransport, Transfer från flygplatsen, med ett glas välkomst cava
på bussen
3 nätter I dubbelrum på Hotel Gran Palas 5*****, La Pineda
2 frukost
1 middag på hotellet (inkl. vatten och vin)
Daily access to Spalas included
2 externa middagar, med vatten, öl och lokalt vin inkluderat (middagar lagade av
våra medföljande kockar och lokalt team)
3 dagsgreenfees på Lumine Golf club, inklusive en after golf drink
½ dags utflykt till el Priorat, med besök på en vingård, vinprovning + lunch
1 cavaprovning före extern middag
Alla transfers till och från Lumine golf club, utflykt och externa middagar
inkluderade

Pris per person 23 995:-

Pris per person 16 995:-

Kontakt och Bokning:

För övrig info om resan samt bokning:

För mer info om programinnehållet kontakta Daniel Olsson:
Telefon: 070-960 09 45
epost: daniel@sveagolf.com
Läs mer på vår hemsida: www.gastrogolf.se

Eva Runnäs Malmstedt på GotoGolf Tours AB:
epost: info@gotogolf.se
tel: 073-352 92 70
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