GA MEE MET SPORTPARK DE STAR OP

8-DAAGSE GOLFREIS NAAR
MARBELLA IN SPANJE!
Zin om als het mooie weer in Nederland op zijn retour gaat nog een week lekker wat zon te pakken én
actief te werken aan je golfspel? Ga dan tussen 8 en 16 november 2017 mee met de professionals van
Sportpark de Star op golf reis naar Marbella, het hart van de ‘Costa del Golf’.

Gedurende de week verblijven we net buiten het centrum van Marbella, aan de Spaanse
zuidkust, in het 5 sterren Grande Luxe Los Monteros Golf & Spa Resort. Bezoekers worden
altijd verrast door het comfort, de ideale locatie en de vele voorzieningen die achter dit
tophotel schuilgaan: er zijn diverse restaurants, royale buitenzwembaden, zonneterrassen,
poolbar, een uitgebreid wellness center, moderne en zeer comfortabele kamers en een op
slechts 3 minuten afstand gelegen strand/beachclub.
Maar ook de golf wordt niet vergeten, integendeel. Het hotel ligt pal tegenover de
Santa Clara golfbaan en op een steenworp afstand van de Marbella Golf & Country Club.
Kortom, meer dan genoeg holes om een week zorgeloos in een uiterst luxe omgeving te
spelen en onder begeleiding van de professionals van Sportpark de Star te werken aan je spel.
De reis is inclusief:
- 8 overnachtingen op basis van Logies & Ontbijt in het 5 sterren Los Monteros
Golf & Spa Resort in Marbella.
- twee maal diner, op de eerste en de laatste avond
- 4 uur golf les (swing, chippen, putten)
- 16 uur baanles
- theorieles, videoanalyse en golf fitness
- 5 maal 18 hole greenfee
- vervoer van luchthaven Malaga naar hotel
- gebruik van busjes tijdens het verblijf
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Het reisprogramma ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):
woensdag 8 november:
ochtendvlucht Rotterdam - Malaga en transfer naar hotel, 9 holes golf (optioneel) en gezamenlijk diner.
donderdag 9 november:
1 uur les en 18 holes
vrijdag 10 november:
1 uur les en 18 holes
zaterdag 11 november:
rustdag, geen programma. Optioneel bezoek Marbella, Sevilla (2 uur), Granada (2 uur),
Cadiz (2 uur) of andere activiteiten.
zondag 12 november:
1 uur les en 18 holes
maandag 13 november:
1 uur les en 18 holes
dinsdag 14 november:
rustdag, geen programma.
woensdag 15 november:
18 holes en gezamenlijk diner.
donderdag 16 november:
transfer hotel naar Malaga en ochtendvlucht naar Rotterdam.
Het arrangement is exclusief:
- vliegticket Rotterdam - Malaga (dit wordt centraal ingekocht)
- diner op alle dagen behalve de eerste en de laatste avond
- toeslag een persoonskamer (200 euro)

Kosten arrangement:
De prijs van het arrangement is Euro 1325,-- per persoon.
We hebben 20 plaatsen ingekocht dus VOL is VOL.
Mis deze reis niet en schrijf je hieronder in!

INSCHRIJFFORMULIER:
Ja, ik doe mee:
Naam...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vul dit formulier in en lever het in bij de balie van Sportpark de Star. Je kunt je ook via de site van Sportpark de Star inschrijven:
www.sportparkdestar.nl of per mail: info@sportparkdestar.nl.
Voor meer info over deze reis kunt u contact opnemen met Sportpark de Star in Leidschendam via 070 3175653.
U kunt ook contact opnemen met Bjorn Beekman, headprofessional van de Sportpark de Star Golfacademy via 06 53708841.
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