
Träningsresor med Golf Plaisir
 

www.golfplaisir.se/a6gk
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
20 november 2018. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

I PRISET INGÅR:

•  Flyg Stockholm - Dubai t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Rotana Al Ain
•  Halvpension (frukost & 6 middagar)
•  5 greenfees på Al Ain
•  Träning under veckan inkl. bollar
•  Del i golfbil 
•  Transfer hotell - golfbana t/r varje speldag

FRIVILLIGA TILLÄGG:

Enkelrumstillägg:        3.795:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

19.995:- 

Vill du få en kanonstart på golfsäsongen 2019? 
Spela och träna golf i strålande sol och komma hem uppvärmd lagom till 
säsongsstart? Klart du ska hänga med oss på vår Start-Up Golfskola 2019 
till Al Ain. Vi växlar upp inför 2019 och höjer nivån på alla fronter.  Var-
mare klimat, bättre boende och självklart en golfanläggning i toppklass! 
Kombinera spel med högkvalitativ golfträning! Träningsgrupperna delas 
in efter din nivå – Vår golfskola är till för ALLA! Vi är tre tränare som åker 
med och vi tar emot max 8 elever per tränare. Du får träna med alla träna-
re och ta del av allas specialistkompetens! Innan avresa bjuder vi in er till 
en deltagarträff där ni får träffa alla och får mer detaljerad information om 
Start-Up Golfskola 2019! 
 
Al Ains golfbana är en unik skapelse. De ursprungliga 9 hålen är byggda 
inuti den gigantiska hästkapplöpningsbanan, medan de sista 9 hålen ligger 
utanför. Al Ain är mycket noga med kvaliteten på sin bana, fairways och 
greener håller högsta kvalitet. 

Träningsområdet som hör till Al Ain är något utöver det vanliga. Här slår 
man bra bollar från perfekt turf på den över 300 meter långa rangen. Intill 
rangen finns området för pitchar och bunkerslag. I övningsbunkern får 
man utan problem plats med 10 personer utan att det blir trångt. 

Rotana Al Ain är ett 5-stjärnigt hotell i centrala Al Ain, ca 15 minuter 
från golfbanan. Här bor man riktigt bra i trevligt inredda rum. Det fina 
poolområdet med sin poolbar ligger centralt beläget på hotellområdet. 

Följ med A6 till Abu Dhabi! 
Al Ain, 18 - 25 mars, 2019

Välkommen till Al Ain i de södra 
delarna av Abu Dhabi. Här är det 
lätt att trivas i det sköna klimatet. 
Här bor ni i centrala Al Ain och 
spelar golf på den trevliga Al Ain 
Equestrian Shooting & Golf Club.


