
Følgende er inkludert i prisen:
• Fly fra Værnes til Alicante.
• Frakt av golfbag og bagasje på fly
• Busstransport fra flyplassen til Hotel La Finca ( ca 40 minutter)
• 7 netter på La Finca Golf Hotel, to deler et standard dobbeltrom.
• Buffet frokost alle dager.
• 4 middager inkl. drikke
• 4 runder golf på La Finca
• 1 runde golf på Villamartin
• Transport mellom La Finca og Villamartin, med buss.
• Rangeballer før runden, alle dager med spill på La Finca.

Valgfrie tiillegg:
Enkeltrom:                                           kr. 1.950,-
De Luxe  dobbeltromrom:               kr. 800,- pr person.
Golfbil:                30 Euro pr bil

Tidlig vårtur til La Finca Golf Hotel, mellom Alicante og Torrevieja

Vårtur til La Finca, nå også med fire middager inkludert.
Klubbturen med Byneset Golf på nøyaktig samme tid i år, var en stor suksess!!  Vi gjentar nå det samme opplegget, tilgjengelig for alle, og nå 
også med fire middager med drikke inkludert!!  ( mineralvann, øl eller vin). Denne spesialprisen gjelder for de åtte første ( vi fikk tak i åtte gode 
flybilletter med Norwegian direkte, veldig tidlig!!) Vi spiller fire ganger på La Finca, da det var den mest populære banen i fjor, og dessuten en 
gang på Villamartin. Transporten med buss til Villamartin er inkludert. Vi planlegger dessuten å holde en middag eksternt, som i vår, hvis det er 
interesse for dette. De fire dagene på La Finca vil vi ha plass på driving-range fra to timer før første starttid, og Helge S, vil være behjelpelig med 
gode råd, for den som ønsker det!
 Ved god påmelding, vil Sportsevent stille med to reiseledere for å sikre dere førsteklasses service denne uka.
 
For dere som ikke var med i år…. La Finca er et flott 5-stjerners hotell som ligger på sin egen golfbane. Ca en halv times kjøring fra flyplassen 
og 15 minutter fra Torrevieja. Det er booket opptil 40 plasser denne uka, så vi kan få til en stor gruppe, men vi må ta forbehold om endringer av 
flypriser etter at de første åtte turene er solgt.
Vi har veldig lyst til å gjenta suksessen fra i fjor, og håper å høre fra dere så snart som mulig.

Følgende er ikke inkludert:
• Reiseforsikring for den enkelte

Påmelding 

Prisen på kr. 10.950,- er gyldig til 10. oktober 2018, eller for de første 
8 påmeldte. Vi kommer tilbake med eventuelle prisendringer pga flypri-
ser,  så snart de første åtte er solgt.

Påmelding til: helge@sportsevent.no
 
Ved spørsmål ta kontakt med:  

Helge Sannes, mail:  helge@sportsevent.no mob: 91759265 

Betingelser:
Betaling skjer ved et depositum på kr 4000,- etter påmeldingsfristens 
utløp. Restbeløpet forfaller 35 dager før avreise. Prisene er kalkulert 
etter dagens kurs på Euro kr (9,40), og ved vesentlige endringer i 
kursen (mer enn 3%), vil endelig pris bli justert til valutakursene pr. 
fakturadato på hovedfaktura.

Pris fra kr 10 950,-     

Tidlig vårtur til La Finca 2019
    23. februar - 02. mars


