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MARRAKECH
24/2-3/3 2018   



För att lyckas med träningen måste man ha roligt!
Vi tränar 4 dagar X 2.5 timmar, ett svingpass och ett närspelspass vid varje träningstillfälle. Vi kommer att styra träningen där vi 
tillsammans får ut så mycket som möjligt.
 
Vi har gruppträning där man går igenom varje moment. Sving, närspel där varje elev får sina egna träningsuppgilfter dvs 
induviduell träning i grupp.
 
Efter förmiddagspasset så intar vi en lunch för att samla kraft och energi för att orka med 18 håls golf på eftermiddagen. 

I PAKETET INGÅR:
- Flyg Arlanda - Marrakech T/R inklusive golfbag (24/2 Stockholm - Marrakech 1240 1650, 3/3 Marrakech - Stockholm 1740 2340)
- Privat transfer från flygplatsen till hotellet. Värd välkomnar er i ankomsthallen och visare er vägen till era privata transfer
- 7 nätters boende i twinrum på 5-stjärniga hotellet Palmeraie Palace
- Frukost på hotellet samtliga dagar
- 5 st luncher på hotellet
- 1 välkomstmiddag
- 5 rundor golf Palmeraie inklusive hyrvagn
- 4 dagar golfskola med erfarna och kunniga golftränare, Mats Jansson, Henrik Staff, Uffe Pettersson och Anders Israelsson
- 1 avslutningsmiddag
- Privat transfer från hotellet till flygplatsen

Pris i dubbelrum kostar 18 295 kr per person och i enkelrum 21 790 kr per person 

OM VÅRA KUNNIGA TRÄNARE OCH PRON
Under denna resa har vi valt några av Sveriges främsta tränare. De har högsta utbildning och klassificering som man kan få i 
Sverige. Tillsammans har de en erfarenhet på över 125 år i instruktörsyrket, kurser, golfskolor och privat lektioner både i Sverige och 
utomlands.  De arbetar med juniorer, elitspelare ,vanliga golfare, gamla, unga, damer, herrar. Med andra ord alla!

HÄR BOR VI
Palmeraie Palace 5*
Beläget i det pittoreska området Palmeraie, bara 15 min från Marrakech centrum är detta ett paradis för den som gillar golf.
Här finns ett 5 000 m² stort spa med inomhuspool, hamam, bastu, bubbelbad, fitnesscenter och frisörsalong. Wi-Fi är gratis.
De rymliga rummen har en egen balkong med utsikt över poolen, Atlasbergen eller golfbanan som blivit belönad som Afrikas bästa 
golfbana, och vunnit World Travel Awards i 5 år i rad (2006-2010).
Hotellets 8 restauranger erbjuder en mängd traditionella och internationella rätter inklusive marockanska, italienska och asiatiska 
specialiteter. Läs mer: http://www.palmeraieresorts.com/hotel/palmeraie-palace/

Vi ses på plats!
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