
I resans pris ingår: 
n Direktflyg Kastrup-Dubai med Emirates T&R inkl resväska & golfbag
n Flygskatt
n Transfers mellan flygplats och hotell
n 7 nätters boende i dubbelrum på Hilton Al Hamra Beach & Golf 

Resort****,  inkl frukost och välkomst- & avslutningsmiddag
n 4 golfrundor på Al Hamra (3 dgr) och Tower Links (1 dag), inkl golfbil
n Golfträning inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenär: enkelrum 4.600:-. Frivilliga tillägg: havsut-
sikt 2.800 kr/rum, avbeställningsskydd 500 kr. Kontakta Peter “Frazze” 
Franzén på peter@birdies.se, 035-16 15 90 eller 0708-58 44 34 för att 
boka plats. Eller Time Travel direkt för att veta mer om resmålet!

Tel: 0431 - 36 80 36 
info@timetravel.se 
www.timetravel.se 

Teknisk arrangör:

En timme norr om Dubai ligger solsäkra Al Hamra.     
Här finns allt för en lyckad golfresa: högklassigt strand-
hotell med en läcker golfbana som närmaste granne. 
Och massor av s     l och värme!

Välkomna på en kanonresa!
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Vårgolf i sol & värme

Inled golfsäsongen i Al Hamra

Direktflyg till Dubai med Emirates 
är en upplevelse i sig, både i faci-
litets- och serviceväg. De dryga 6 
timmarna bokstavligen flyger iväg!

Det optimalt belägna hotellet 
gör ingen besviken. Här finns flera 
pooler, egen sandstrand, Spa, 
jacuzzi mm och förutom hotellets 
egna restauranger (2 middagar 
ingår) och barer finns ytterligare en 
handfull middagsalternativ inom 
kort gångavstånd. Flera av dem i 
golfklubbens huvudbyggnad som 
ligger vägg-i-vägg med hotellet.

Just närheten till Al Hamra GC 
ger många praktiska fördelar. Inga 
shuttlebussar som sätter dagspro-
grammet (utom utflyktsdagen till 
Tower Links GC).

Den omväxlande 18-hålsbanan 
växer för varje runda. 9 av hålen är 
dessutom elbelysta, precis som det 
stora övningsområdet.

Välkomna!

Peter & Thomas,
tränare på

Ringenäs GK

Tower Links GC

Resedatum: 11-18:e mars 2017
Pris per person: 17.900 kr

OBS! Endast 2 platser kvar!


