
Bli en BÄTTRE
golfare med oss

 www.timetravel.se l 0431-36 80 36 l info@timetravel.se 

Teknisk arrangör:  Time Travel AB

Inled golfåret

på bästa sätt!

Från GOT & ARN: 18-25:e april
Pris per person: 14.950 kr

Balance Golf-utvecklare från hela landet möter upp på 
Oliva Nova under en vecka med träning, spel och god 
mat. Spelutveckling & gemenskap är resans nyckelord!

Oliva Nova
från ovan

Oliva Nova

Precis intill den kilometerlånga 
sandstranden ligger Hotel Oliva 
Nova. Ett komplett fyrstjärnigt hotell 
med två restauranger, Spa, utom- & 
inomhuspool och en Seve Balles-
teros-designad golfbana på kort 
gångavstånd (500 m). Mitt emot 
klubbhuset finns en supermarket.

Frukost & middag ingår alla dagar, 
samt 5 luncher i golfklubbhusen. 
Avslutningsmiddagen dukar vi upp i 
à la carte-restaurangen El Olivo.

Oliva Nova är flack och ganska 
snäll från tee. Men ett flertal välplac-
erade vattenhinder kräver både bra 
slag och strategiska färdigheter. En 

kul bana som växer för varje runda!
Utflyktsbanan La Galiana är en 

spektakulär höjdare i bitvis kuperad 
terräng (golfbil ingår). En läcker 
avslutning på en innehållsrik vecka!

Golfutvecklarna på Balance Golf
Erik, Peter & Thomas, Ringenäs GK

Niclas & Jonas, Sollentuna GK
Mats, Lundsbrunns GK

OBS! Begränsat antal platser!

I resans pris ingår: 
n Direktflyg från Landvetter (GOT) resp Arlanda (ARN) - Alicante T&R
n Flygskatt samt transport av resväska och golfbag (max 20 kg/st)
n Gemensam busstransfer mellan flygplats, hotell och utflyktsbana
n 7 nätter i dubbelrum på Hotel Oliva Nova****, med halvpension (frukost & 

middag) inkl vin/öl/läsk & kaffe samt 5 luncher (exkl dryck)
n 5 greenfees varav 4 på Oliva Nova (inkl hyrvagn) och 1 på La Galiana (inkl 

golfbil)
n 8 timmars golfträning i både grupp och individuellt, inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenärer: enkelrum 1.800:-. Frivilliga tillägg: havsutsikt 1.400 kr/
rum, Golfsvit utan pool 1.400 kr/rum, Golfsvit med pool 3.500 kr/rum, avbeställ-
ningsskydd 500:-.
Maila/ring till info@balancegolf.se / 070-858 46 54 eller Peter Franzén på       
peter@birdies.se / 0708-58 44 34 för att boka plats. Läs mer om vår unika 
träningsfilosofi på balancegolf.se.

Vårens spel- & tränings-
resa går till Oliva Nova

Spa-avdelning

La Galiana


