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COSTA NAVARINO GOLF RESORT

www.nordiskagolfskolor.se

Följ med PGA Professional        Ludvig Fornell

Golfskola till Grekland, Costa Navarino Golf Resort
Datum 21-28 mars 2015

Pris inkl flyg, halvpension, 5 dagar golf mm endast 14 495:-

Grekland har i och med det fantastiska tillskottet Costa 

Navarino fått en ny skördeperiod under vinterhalvåret. Anläg-

gningen utstrålar femstjärnor från tee till hotellrum och en 

mer komplett anläggning får man leta efter. Ni bor på det 

femstjärniga hotellet The Westin som ligger precis på anläg-

gningen. All lyx och flärd du kan tänka dig.

Även efter din golfrunda kan du förkovra dig i ett underbart 

kulturarv 4000 år tillbaka. Medeltida fornlämningar och 

guidade turer finns det gott om.

 

Golfbanorna talar för sig själva. The Dunes är designad av 

den historiske Bernhard Langer. Med en havsvy som slår det 

mesta och flera tusentals olivträd har verkligen behållt det 

bästa av den grekiska kulturen. The Bay ligger ca 7 km från 

från hotellet och är designad av banlegenden Robert Trent 

Jones Jr. Banan är kortare men spelet bör planeras noggrant. 

På klubbhusets gigantiska terass har ni en böljande utsikt 

över golfbanan och området.
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Seaside när det är som bäst

Utsikten är väldigt varierande 

Ludvig Fornell



Costa Navarino Golf Resort

Avresa: 21-28 mars 2015

Flyg: Stockholm - Kalamata

Inkl: skatt, golfbagtransport, transfer tur & retur flygplatsen

The Westin*****

Del i DBL med halvpension, 7 frukost & 5 middagar

Inkl 5 dagar golf inkl träningsbollar

Pris per person: 14 495:- 

(varav 3000:- i anmälningsavgift)

Tillägg för enkelrum: 2495:-

Begränsat antal platser

Information och bokning

Anmälan senast 15 nov 2014, anmälan är bindande och 

anmälnings avgift återbetalas ej. Bokning sker enligt anvisn-

ingar till höger.

För mer information om golfresan ta kontakt med Ludvig på 

telefon 0480-49 05 05 e-post ludde@kalmargolfbutik.se

Vid eventuella frågor kring researrangemanget går det bra att 

kontakta Nordiska Golfskolor och Eric Bremberg på e-post

 eric@nordiskagolfskolor.se eller på telefon 08-549 000 60.

Bokning & Bekräftelse
Vid anmälan erhåller du faktura på anmälningsavgift samt 
övrig information om betalning. För att boka din plats på re-
san skicka ett e-post meddelande med följande information:

Skickas till e-post: 
bokning@nordiskagolfskolor.se

Rubrik: 
Resa med “Tränarens namn” “Datum för resa”

Anmälan:
Namn (enligt pass),  E-post & Telefonnummer
Enkelrum eller Dubbelrum

Med utsikt över golfbanan

Boendet är 
precis på banan!

www.nordiskagolfskolor.se


