
Träningsresor med Golf Plaisir  

www.golfplaisir.se/kungsbacka19
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
1 december 2018. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Al Hamra Golf Club är en mycket trivsam och omväxlande resortbana. 
Banan är designad av Peter Harradine och ligger vackert placerad runt en 
stor lagun. 5 miljoner kubikmeter sand har bulldozrarna flyttat runt för att 
kunna skapa denna golfbana. Resultatet är en härlig golfbana med par 72 
med fem olika tees per hål, vilket innebär att alla oavsett spelstandard kan 
ha utbyte och nöje av banan. Det gäller bara att välja rätt tee! 

Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ligger vägg i vägg med klubbhuset 
så man är snabbt på första tee. Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort är 
ett 5-stjärnigt hotell perfekt placerat med strand både mot havet och in 
mot lagunen där golfbanan sträcker sig. Det går givetvis bra att utnyttja 
hotellets uppvärmda pooler om man inte vill vara på stranden. Hilton är 
ett komplett hotell av internationellt snitt och har ett flertal restauranger 
där det serveras allt från europeisk internationell mat till en uppsjö av 
asiatiska rätter. Det går givetvis även att få lokala specialiter och den buffé 
som serveras är en skön blandning av olika smakinriktningar.

Ras al Khaimah är ett av sju emirat i Förenade Arabemiraten, varav det 
mest kända är Dubai. Emiratet har alltid varit en idealisk och populär 
tillflyktsort på grund av sitt läge, klimat och de vänliga människorna. Det 
ligger strategiskt längs den gamla handelsvägen från Europa till fjärran 
Östern. Klimatet är riktigt varmt under sommarmånaderna och väldigt 
behagligt under vinterhalvåret. Temperaturen under vintern lämpar sig 
perfekt för både golf och en eftermiddag på stranden.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Köpenhamn-Dubai t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Hilton Al 
 Hamra Beach & Golf Resort
•  Halvpension (frukost & 5 middagar)
•  5 greenfees på Al Hamra
•  Del i golfbil
•  Träning under veckan

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:        4.595:- 
Avbeställningsskydd:    700:-
Golfbagsförsäkring:     195:-

Pris per person     

19.995:- 

En golfresa till Al Hamra är en 
upplevelse - här bor man direkt på 
den finkorniga, vita stranden och 
spelar på en fantastisk golfbana 
designad av Peter Harradine.

Följ med Louise Bengtsén och Marcus Håkansson till Al Hamra! 

Al Hamra, 11 - 18 mars, 2019


