
Välkomna till Costa Navarino

Åk med Vasatorp till golfparadiset
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Costa Navarino Resort*****, Grekland
Pris:       20.900 kr / person
Datum:   31:e okt - 7:e nov 2021
I resans pris ingår: 

n Direktflyg Kastrup-Kalamata T&R, inkl flygskatt & resväska
n Gemensam busstransfer mellan Kalamata flygplats, hotell och Bay Course
n 7 nätters boende i dubbelrum på det femstjärniga hotellet inkl frukostbuffé
n 5 middagar på olika restauranger INKLUSIVE vin, öl, läsk & vatten
n 5 förbokade greenfees på Dunes Course (3 dagar) inkl hyrvagn och Bay Course 

(2 dagar) inkl golfbil. Taylor Made hyrset INGÅR under hela veckan.
n Några dagars golfträning med Andreas inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 4.200 kr.
Frivilliga tillägg/avdrag: havsutsikt 2.100 kr/rum, rum med uppvärmd infinitypool 
4.800 kr, golfbag på flyget 800 kr T&R, avbeställningsskydd 500 kr.
Maila till andreas.waldh@vasatorp.golf eller ring 0760-37 05 08 för att boka 
plats i paradiset. Anmälningsavgift endast 500 kr/person.

Grekiska Costa Navarino är golfresorten som alla 
älskar. Här väntar lyxigt boende, två fantastiska 
golfbanor och service på högsta nivå!

Direktflyg från Kastrup till Kalamata 
(NYTT !) där bussen tar oss till den-
na pampiga golfresort (ca 45 min). 
Det femstjärniga hotellet har alla tänk-
bara faciliteter, inklusive en prisad 
Spa-avdelning (Anazoe).

Dunes Course, ritad av Bernhard 
Langer, ligger i anslutning till hotellet 
och går i böljande terräng bland alla 
oliv- och citrusträd.

Och vilka träningsområden --- som 
gjort för en spel- o träningsresa!

Bay Course ligger ca 15 min från 

hotellet och är mer kuperad än Dunes 
Course. Därför ingår golfbil här. Vyerna 
från både banan och nya klubbhuset är 
gudomliga. Lite grekisk golfmagi!

Under veckan INGÅR ett Taylor Made 
golfset, så slipper du släpa med dina 
egna. 

Välkomna på
en kanonresa!

Andreas Waldh,
PGA-professional
på Vasatorps Golf

Dryckespaket ingår 
(öl, vin, läsk mm) till 

de 5 middagarna!


