
I resans pris ingår: 
n Direktflyg Kastrup/Landvetter/Arlanda-Barcelona T&R inkl flygskatt, resväska & 
   golfbag
n Transfers & shuttles mellan flygplats, hotell & golfbanor
n 7 nätters boende i dubbelrum inkl frukost samt välkomst- & avslutningsmiddag 

(exkl dryck) på antingen Hotel Magnolia**** (18.400 kr/person) eller Hotel Gran 
Palas***** (20.900 kr/person)

n 5 förbokade golfrundor på Lumine Lakes, Hills och Ruins
n Golfträning inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 2.400:- på Magnolia och 2.100:- 
på Gran Palas. Frivilliga tillägg: avbeställningsskydd 500 kr.
Kontakta Balance Golf på info@balancegolf.se eller 0708-58 46 54 för att boka 
plats. Eller golfutvecklaren på Din hemmaklubb direkt!

Vi upprepar succéresan Balance Golf Spring Camp.
Spanska Lumine GC, med sina 3 banor, står som värd för allt 
som har med golf att göra. Här väntar en fullspäckad vecka!
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Kanonstart på nya golfåret

Resedatum:  29/3 - 5/4 2019
Pris per person från:  18.400 kr

Lumine Lakes

Lumine Ruins

Ni väljer mellan följande 2 hotellalter-
nativ:

Hotel Magnolia**** ligger i centra-
la kuststaden Salou med stort utbud 
av restauranger mm på kort gån-
gavstånd. Ett “Adult Only”-hotell som 
håller bra fyrstjärnig standard.

Hotel Gran Palas***** är ett fem-
stjärnigt lyxhotell med högsta klass 
på allt från entré till toaletter. Framför 
allt Spa-avdelningen är något alldeles 
extra!

Shuttleavstånden från de båda ho-
tellen till Lumines två klubbhus är min-
dre än 15 minuter.

Lumine GC har två 18-hålsbanor 
(Lakes & Hills) och en 9-hålsslinga 
(Ruins) med omväxlande karaktär. 
Greg Norman har designat den flacka 

Lakes-slingan. Här finns även riktigt 
bra träningsområden! 

Balance Golf-utvecklare från oli-
ka klubbar i Sverige finns på plats för 
att hjälpa Dig att bli en bättre golfare. 
Oavsett vilken nivå du är på eller vil-
ka begränsningar du har kommer du 
att förbättras under veckans träningar. 
Genom en individanpassad och balan-
serad sving ska du få en ren bollträff. 
Varje gång!

Vi erbjuder flyg från både Kastrup, 
Landvetter och Arlanda. Förutom flyg, 
boende, golf & träning inkluderar vi 
även välkomst- & avslutningsmiddag, 
rangebollar mm.

Nu väntar vi bara på Din anmälan!

Golfutvecklarna
på Balance Golf

Time Travel AB  l  0431 - 36 80 36 
info@timetravel.se  l  www.timetravel.se 

Teknisk researrangör:


