
- Flyg t/r Arlanda-Alicante med SAS Plus inkl. handbagage,   
  incheckat bagage & golfbag 
- Boende 4 nätter i dubbelrum på La Finca inkl. frukost 
- Vi spelar på följande banor (inkl. golfbil) 
   Villaitana   I   La Finca   I   Las Colinas   I   Las Ramblas 
- Rangebollar 
- All transfer under hela resan 
- 4 st middagar på hotellet inkl. öl, vin & vatten 
- Utbildning enligt separat program 
- Fri tillgång till padelbanor exkl. rack & bollar och gym 
- Välkomstdrink

OBS: Kostnadsfri avbokning t.o.m. den 25/8

RESAN INKLUDERAR:
Prel flygtider med SAS Plus: 
18/11     Arlanda-Alicante            07:10-11:10       
22/11     Alicante-Arlanda            18:05-22:05   

Prel flygtider med SAS Plus: Obs. Denna avgång kostar 350:- extra 
18/11     Köpenhamn-Alicante    07:55-11:15        
22/11     Alicante-Köpenhamn    18:50-22:10     

    För frågor vänligen kontakta:  
    Anna Tidén (GAF):                            anna@gafsverige.se  
    Staffan Petersson (Future Travel):   staffan@futuretravel.se

GOLF-OCH UTBILDNINGSRESA MED GAF 
 
Nu har du chansen att följa med GAF till La Finca som ligger söder om 
Alicante. Denna utbildningsresa ger dig chansen att få lyssna till flera 
Golfdirectors om hur de jobbar med sina resp. klubbar i Spanien. Vad 
skiljer från oss i Sverige och vad kan vi lära oss av dem. Vi kommer även 
att diskutera erfarenheter från föregående och tidigare säsonger för att 
u t v e c k l a d i n k l u b b o c h a n l ä g g n i n g f ö r f r a m t i d e n . 
Utbildningsprogrammet omfattar föredrag, workshops, erfarenhetsutbyte 
samt besök på några olika spanska golfanläggningar. Detaljerat program 
presentas så snart det är klart. De anläggningar vi besöker är La Finca, 
Villaitana, Las Colinas och Las Ramblas.  Missa inte detta unika tillfälle att 
avsluta säsongen tillsammans med kollegor i branschen. Kontakta 
kansli@gafsverige.se eller ring Anna på 070–2484032 om du har några 
frågor. Vi är säkra på att erfarenheter från denna resa kommer att utveckla 
både dig själv och anläggningen/klubben du arbetar på. Utvecklande, 
trivsamt och roligt. 

LA FINCA GOLF & SPA RESORT 
 
Resorten ligger i hjärtat av golfbanan med samma namn, i ett naturligt 
område med enastående skönhet omgiven av lugn, natur och välstånd. 
Hotellet är 5-stjärnigt och har 120 rum med ljusa och rymliga terrasser 
med utsikt över golfbanan eller poolen. Rummen är fullt utrustade med 
den senaste tekniken och designade med klass. Hotellet har ett Spa 
som erbjuder ett brett utbud av personliga behandlingar som passar 
allas behov. Frukost och middagarna äter vi i någon av hotellets fina 
restauranger. Vi kommer definitivt att trivas på resorten som är en av 
Future Travel’s favoriter! 

Se till att boka snarast för att säkra din plats till denna utbildningsresa i 
ett soligt och varmt Spanien! Det finns endast 20 platser! Självklart 
ställs resan in om inte pandemin tillåter resande och alla pengar 
återbetalas. 

18 - 22 NOVEMBER 2021

Boka din plats: HÄR

GAF UTBILDNINGSRESA 
LA FINCA, SPANIEN

Pris: 12 950 :-
Enkelrumstillägg: 2 500:-

Priset kan ändras pga justerad valutakurs
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