La Manga Club –Murcia , Hiszpania
Costa Calida

Aleksander Chaba
Zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w jesienno-zimowym wyjeździe
golfowym połączonym z akademią golfa.
Ośrodek La Manga Club posiada trzy 18 –to dołkowe pola ( South, West, North)
Na których rozegramy 5 rund golfa- szczegóły pobytu poniżej

La Manga
05-12.11.2018
La Manga – 8 dni( 7 nocy)- Las Lomas Apartments 4****

Zakwaterowanie w Las Lomas Apartments

La Manga Club & Golf Resort
www.lamangaclub.com

Ramowy program wyjazdu
05.11.2018 – zbiórka uczestników na lotnisku w Krakowie o godzinie 18:55 ,odprawa i wylot
do Alicante -Linie Ryanair , przylot o godzinie 22:10, następnie transfer do ośrodka – 01:45 h
06.11.2018 –śniadanie w hotelu, akademia golfa oraz runda golfa na North Course –
Po golfie czas wolny.
07.11.2018 – śniadanie w hotelu, akademia golfa oraz runda golfa na West Course Po golfie
czas wolny.
08.11.2018 - śniadanie w hotelu, akademia golfa oraz runda golfa na South Course. Po golfie
czas wolny.
09.11.2018 – Dzień wolny : możliwość zorganizowania wspólnej półdniowej wycieczki na
półwysep La Manga Man Menor, lub dodatkowa runda golfa .
10.11.2018 – śniadanie w hotelu, akademia golfa I runda turnieju PAG Cup na South Course
tee time : 12:40 – 13:30. Po golfie czas wolny.
11.11.2018 - śniadanie w hotelu, akademia golfa , II runda turnieju PAG Cup na North
Course –tee time : 11:40 – 12:30. Po golfie czas wolny.
Turniej zostanie rozegrany w formacie 2/3 STB netto w trzech grupach HCP
(0-18; 18,1 - 36; 36,1 – 54)
12.11.2018 – śniadanie, czas wolny , o godzinie 12:00 wyjazd na lotnisko w Alicante . Wylot
do Krakowa o godzinie 15:15
Zakończenie wyjazdu

Bilet dodatkowo płatny : Sekwencja przelotu – Ryanair
05.11.2018 : Wylot Kraków
12.11.2018 : Wylot Alicante

18:55 – Alicante 22:10 przylot
15:15 – Kraków 18:30 przylot

Koszt około 450 PLN ( na 12.09.2018)
Dodatkowo należy dodać koszt bagażu rejestrowanego ( 20 kg) oraz transportu kijów golfowych
Ok. 600 PLN

Cena :
Osoba w pokoju 2 osobowym : 1076 EUR
Osoba w pokoju 1 osobowym : 1281 EUR
Nie golfista- w pokoju 2 osobowym : 607 EUR
Zawarte:
7 nocy - Zakwaterowanie w apartamencie 2 osobowym lub 1 osobowym
Codzienne śniadania
5 rund golfa ( La Manga Club ) na 3 polach 18 dołkowych
SPA, sauna, basen wewnętrzny – płatne tylko zabiegi
Transfery lotniskowe
Wózki ręczne , meleksy dodatkowo płatne w Club House
Nielimitowane piłki na driving range
Ubezpieczenie KL/ NW- TU Europa SA
Temperatury na Costa Calida w tym okresie są bardzo przyjazne i kształtują się na poziomie
20 – 24 stopni w ciągu dnia oraz ok. 16 stopni w nocy
Zgłoszenia przyjmujemy na miejscu w biurze PAG na polu golfowym Armada w Bytomiu,
Lub email do nas : biuro@paggolf.pl
Organizatorem wyjazdu jest Komu Group z Warszawy.
Zachęcamy również do kontaktu z biurem w temacie zgłoszeń jak również w przypadku
pytań dotyczących wyjazdu.
Komu Group Sp z o.o.
Ul. Kiwerska 2
01-682 ,Warszawa
www.komugroup.eu

Kontakt : Paweł Muszyński Tel : 519 854 196 lub email: p.muszynski@komugroup.eu

