
 
 

 

  

 

Rejsen går til det 5* Hotel Dénia Marriott La Sella Golf Resort & Spa, som er beliggende i smukke 

naturomgivelser og grænser op til Montgó Natural Park. Hotellet gennemgik i april en større renovering, så 

alt lige fra reception og fællesområder til værelser fremstår lyst og lækkert. Blot 2 minutters gang fra 

hotellet ligger La Sella Golf - en 27 hullers golfbane designet af José Maria Olazabal. Et spændende anlæg 

med god variation og fine træningsfaciliteter.  

Med på rejsen har vi Odense Eventyr´s træner team, Martin Holm Larsson og Rolf Pedersen. Hvis 

deltagerantallet ligger som det har gjort på de seneste års forårsture, er det igen meningen, at Martin og 

Rolf får selskab og assistance af et par af Eventyrs dygtigste spillere. De vil undervise i alle spillets facetter 

og supplere med råd på banen.  

Tag hul på sæsonen 2020 med en dejlig rejse med masser af undervisning, god golf og hyggeligt samvær 

med ligesindede golf entusiaster. 

  

Tillæg enkeltværelse kr. 1.995,- 

 Fly med Norwegian inkl. skatter, 20 x 20 kg bagage (kuffert og golfbag), samt sædereservation  

 7 nætters ophold i dobbeltværelse med park view, buffet morgenmad og fri Wi-Fi på hotellet 

 Velkomstdrink 

 6 x middage med 5 stk. drikkevarer per person hver aften (vin, øl, soft drinks) 

 5 x 18 hullers golf på La Sella 27 hullers anlæg inkl. trolley 

 Range bolde 2 timer på alle spilledage 

 Undervisning 

 1 x adgang til spa per person under opholdet 

 Privat transfer service fra lufthavn til hotel tur/retur 

Ovennævnte pris er gældende ved min. 16 og maks. 32 deltagere. Kontakt venligst Profil Rejser Golf for 

pris på sygdomsafbestillingsforsikring, rejseforsikring eller andre ønsker. 

Sidste frist for tilmelding er den 20. november 2019. For tilmelding kontakt Martin i shoppen 

eller på telefon 31131638 / mail martin@eventyrgolfakademi.dk 

For spørgsmål til rejsen kontakt Jens Zacho fra Profil Rejser Golf på mail jeza@profilrejser.dk 

eller tlf. 77 33 56 20 
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