
Det moderna designhotellet in-
till La Finca-banan håller hög klass 
rakt igenom. Välutrustade rum, 
prisbelönt kök och välgörande Spa- 
avdelning.

Under veckan serveras vi en dine- 
around-upplevelse med 6 mid-
dagar i 3 olika restauranger. Till 5 av 
dessa 6 middagar ingår måltidsdryck 
(vin, öl eller läsk). I klubbhusets Mis-
to ingår inte dryck. Där finns istället 
en välfylld och exklusiv vinkällare.

18-hålsbanan ligger i ett böljande 

landskap med en spännande bland-
ning av träd, dammar och doglegs. 
Ofta med bergen som vacker bak- 
grund.

Vi kryddar golfupplevelsen med en 
runda på Las Colinas, en halvtimme 
från hotellet. Här väntar en riktig hö-
jdare, en bana som ofta rankas topp-
5 i Spanien!

Välkomna!

Frazze & Thomas,
Ringenäs GK

La Finca & Las ColinasLa Finca & Las Colinas

Strax söder om Alicante ligger La Finca Golf Resort med 
högklassigt boende och en riktigt bra parkbana utanför 
dörren. Vi spelar även Las Colinas, rankad som Costa 
Blancas bästa golfbana.

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

Teknisk arrangör:

Resedatum:  fre 1-8:e april -22
Pris per person: 18.800 kr

Välkomna med er anmälan!

I resans pris ingår: 
n SAS direktflyg Kastrup-Alicante T&R, inkl flygskatt, resväska & golfbag
n Transfer mellan Alicantes flygplats, hotellet och Las Colinas
n 7 nätters boende i dubbelrum på hotellet (4+) inkl 7 buffé-frukostar och 6 

middagar fördelat på 3 restauranger inklusive måltidsdryck (vin / öl / läsk) på 
alla utom en (Misto i klubbhuset).

n 5 förbokade greenfees varav 4 på La Finca inkl hyrvagn och 1 på Las Colinas
n Golfträning inkl rangebollar

Tillägg för ensamresenär: dubbelrum för eget bruk 3.200 kr. Frivilliga tillägg: 
SAS Plus 1.200 kr T&R, avbeställningsskydd 500 kr.
Kontakta Peter “Frazze” Franzén på peter.pro@ringenasgk.se eller 035-16 15 
90, 0708-58 44 34 för att boka plats. Anmälningsavgift endast 500 kr/person.

Spel- & träningsresa med Spel- & träningsresa med 
Frazze & Thomas på RingenäsFrazze & Thomas på Ringenäs

La Finca

Las Colinas

La Fin
ca


