
Vårens spel- och träningsresa går till Costa Ballena
Spanien | 25 mars – 1 april 2023

Följ med på Hills Golf & Sports Clubs spel- och träningsresa i vår till en av Europas 
bästa träningsanläggningar, Costa Ballena Ocean Golf & SPA, med spel på tre olika 
banor.

Den 25 mars - 1 april reser vi till denna fantastiska golfanläggning som ligger strax 
söder om Sevilla och väster om Cadiz. Vi kommer vara i en underbar golfmiljö med 
27 hål av mästerskapsklass och en 9 håls par 3-bana. Dessutom besöker vi banorna 
Montecastillo Golf där Europatourfinalen Volvo Masters spelades under flera år, 
samt Sherry Golf. 

Costa Ballena har genom åren varit spelplatsen för flera internationella tävlingar och 
är designad av Jose Maria Olazabal som har fått till en mångsidig bana, utmanande 
för allt från nybörjare till scratchspelare. Enligt PGA of Sweden är detta en av 
Europas bästa träningsanläggningar. 

- Boka senast 12 december! -
Flyg
Direktflyg, t/r med Norwegian.
Transport av golfbag.

Boende
7 nätter på Costa Ballena Ocean Golf Resort & 
SPA, inklusive frukost.
Tillgång till hotellets SPA två dagar under vistelsen.

Golf
3 rundor på Costa Ballena Ocean Golf Clubs 27 hål.
Fritt spel på anläggningens korthålsbana.
1 runda på Montecastillo Golf
1 runda på Sherry Golf
5 dagar golfskola och spelutveckling med 
Markus Forsbohl och Daniel Grestam. 

Transporter
Golfbagtransport samt transport mellan flygplats 
och hotell (ca 2,5 tim) samt mellan hotell och de två 
golfbanorna Sherry Golf och Montecastillo Golf.

Kulinariska upplevelser
Buffémiddag ingår samtliga kvällar. 

Pris
18.270 kr/person. Enkelrumstillägg 1.710 kr.

Bokning och information
Daniel Grestam, 076-677 1662
daniel@golfvistelse.se. Boka senast 12 december.

Resan arrangeras av Hills Golf & Sports Club i samarbete med  

Följ med Hills i vår på en veckas träning och spelutveckling till en av Europas bästa träningsanläggningar, Costa Ballena Ocean Golf & SPA. Förutom Costa Ballenas 27 hål 
spelar vi också Montecastillo Golf och Sherry Golf. Tillsammans får vi en vecka fylld av golf, träning, sol, SPA och god mat. Boka idag och säkra din plats!

Vi har med oss Markus Forsbohl och Daniel Grestam som 
under fem dagar håller träning i alla spelets delar, och som ger 
dig bästa förutsättningarna att vara redo lagom till spelstart 
hemma i Sverige igen. 

Tillsammans bor vi på den fyrstjärniga resorten som ligger i en 
lugn miljö intill Atlantens strand. Här finns allt som behövs för 
en avslappnande semester; golf, SPA-anläggning med 
behandlingar, gym, paddlebanor och andra sportaktiviteter. 

Costa Ballena är helt enkelt ett perfekt ställe att starta 
golfsäsongen på med spel, träning, sol och många skratt! 

Julklappstips!

mailto:daniel@golfvistelse.se

