KLUBBRESA

KUNGL. DROTTNINGHOLM
9-16 mars 2019
Välkommen till 2019 års träningsresa med Fredrik Lundgren
Headpro på KDrgk! Årets resa går till El Rompido i Spanien.
För mig som Pro känns det fantastiskt roligt att tillsammans med
Birdie Golf återigen kunna presentera en träningsresa med bästa
tänkbara kvalitet!
Att få starta året med att få inspiration och kvalitetsträning inför
säsongsstarten kommer att göra att golfåret 2019 inleds på bästa
tänkbara sätt.
Vi kommer att träna i två olika grupper. Den ena gruppen tränar
på morgonen och spelar efter lunch och den andra tvärtom.
Grupperna kommer att byta plats, så att du som elev får både
träning och spel både på morgonen och eftermiddagen. Vi har
golfskola under 5 dagar där vi går igenom grunderna och dom
tekniska förutsättningarna för att behärska slag som, putt, chip,
pitch, bunker och full swing.

Varje spelare kommer dagligen få individuell
uppmärksamhet/coachning och få hjälp att utveckla sina svaga
länkar i spelet. Varje träningspass är 2 timmar. Självklart så
individanpassas undervisningen för att passa alla nivåer av spelare.
Att vi dessutom träffar nya golfkompisar och får chansen att
umgås, äta god mat och koppla av gör att detta blir en rolig och
inspirerande vecka för alla inblandade!
Varmt välkommen till underbara El Rompido i Spanien! Denna
anläggning ligger på ljusets kust, Costa de la Luz, mellan Islantilla
och Huelva, några mil från gränsen till Portugal.
Hotel El Rompido är ett omtyckt hotell och ligger vackert beläget i
ett naturskyddat område precis invid Atlantkusten.
Anläggningen har två 18-hålsbanor, North och South. Båda
banorna erbjuder många vackra vyer och passar både låg- och hög
handikapparen.

Frågor om resan; hakan@birdie.se eller på 08 – 505 359 50. För frågor om golfskolan kontakta Fredrik Lundgren på 0707-571774

Flyg

I resan ingår:
Direktflyg med SAS
Ni reser i SAS Plus (premium economy)
9/3 Stockholm-Faro 07.45-11.10
16/3 Faro-Stockholm 12.10-17.35

Hotell El Rompido
Golf:

5 x 18 hål El Rompido

Flyg Stockholm – Faro inkl skatter
Mat och dryck ombord på flyget
Incheckat bagage
Golfbag på flyget
Transfer flygplats – hotell t/r
Del i dubbelrum, 7 nätter
Halvpension (ej dryck)
5 golfrundor (5 x 18 hål)
Golfvagn 5 rundor
Bollar vid träning
Golfskola 5 dagar

Enkelrumstillägg: 2.400 kr debiteras om du

reser ensam
Obs begränsat antal enkelrum
Pris per person:

www.birdie.se 08-505 359 50

17.395 kr
Antal platser: 22

Sista anmälningsdatum
10 december 2018

