Efterårstur til Abu Dhabi med Midtsjællands GK
Rotana Al Ain | 30. okt - 6. nov 2019
De Forenede Emirater

Solrig sæsonafslutning i fascinerende Abu Dhabi
2019 skal afsluttes med stil og det bliver på Emirates Airbus A380’er,
direkte til Dubai. Vi bor i oasebyen Al Ain, hvor vi skal nyde en luksuriøs
uge med fokus på grundig træning, god golf og mindeværdige oplevelser.
Al Ains golfbane er en unik kreation. Forni er anlagt i inderkredsen på
en gigantisk hestevæddeløbsbane, hvor de sidste ni huller ligger udenfor
væddeløbsbanen og er oplyst om aftenen. Banen er kendt for en upåklagelig
stand og gode layout. Træningsfaciliteterne er fantastiske; man slår fra
lækkert græs, har gode short game faciliteter samt en oplyst par 3 bane.
Rotana Al Ain er et femstjernet hotel centralt beliggende i Al Ain, og ca. 20
minutter fra golfbanen. Hotellet centrerer sig om det fantastiske
poolområde, som har en hyggelig poolbar. Man spiser godt og varieret på
hotellet og Trader Vic pubben byder ofte på livemusik.
Lena og Jonas vil sørge for et spændende program og for at alle deltagere
får en vellykket og hyggelig tur!

Velkommen til Al Ain i den sydlige
del af Abu Dhabi. Det er let at trives
i det skønne klima. Her bor du centralt i Al Ain og spiller golf på den
fine Al Ain Golf Club.

REJSEN INKLUDERER:
• Fly København-Dubai m. Emirates
• Transport af 40 kg bagage samt mad på
flyet
• Transfer lufthavn - hotel t/r
• 7 nætter i dobbeltværelse på
Rotana Al Ain***** med halvpension
• 5 runder golf på Al Ain GC inkl. buggy
• Transfer hotel - golfbane t/r
• Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

FLYTIDER:
30. oktober
6. november

TILLÆG:
Enkeltværelse, kr. 2.000,-

Velkommen!
Lena Tatiana Nielsen og Jonas Wendelboe
PGA Proteam, Midtsjællands Golfklub

Tilmelding
www.golfplaisir.dk/midtsjaellands-alain
Tilmelding sker på ovenstående hjemmeside. For øvrig information, kontakt kontakt Kenneth hos Golf Plaisir
på kbe@golfplaisir.dk (3520 1919) eller Lena på lenatatiananielsen@me.com (2627 8713)

14:20 - 23:45
08:20 - 12:20

Pris per person,

10.995,-

