
Pakken er inkludert følgende:

• Piquet-skjorte av god kvalitet, til alle deltakerne. Fåes utlevert 
ved ankomst hotellet.

• Flyreise til Alicante flyplass fra Værnes eller Gardermoen.
• Frakt av golfbag på fly.
• Transfer med buss fra Alicante flyplass til hotellet på Oliva Nova.
• 7 netter på Oliva Nova Hotel, i dobbeltrom med balkong, hvor to 

deler rom.
• Buffet frokost alle dager.
• Startkontingent for turneringen.
• En innspillsrunde på Oliva Nova.
• En innspillsrunde på La Galiana, inklusive golfbil
• Til sammen fire turneringsrunder, hvor to spilles på La Galiana 

og to på Oliva Nova.
• Transport mellom hotellet og banene med buss, for de dagene 

hvor det skal spilles på La Galiana.
• Tralle til golfbag på rundene på Oliva Nova.
• Velkomstmiddag på Oliva Nova Hotel inkl. drikke.
• Gratis trening på driving-range en time før start alle dager på 

Oliva Nova. Rangeballer inkludert. For dagene på La Galiana må 
hver enkelt selv kjøpe rangeballer.

• Gratis internett på rommet.
• Gratis adgang til spa-avdelingen på hotellet, inkl. sauna, bas-

seng, Tyrkisk bad etc. (ekskl. behandlinger.)
• Flotte premier, inkludert turer og golfutstyr.

Oliva Nova Masters Høst 2018
Vi hadde en flott konkurranse i 2017, med en SVENSK vinner ( Urban Backman)  Håper vi kan gjøre en skikkelig innsats for å få æren over på 
norske hender igjen.
Årets konkurranse blir holdt fra 6. til 13. november, og det blir samme opplegg som tidligere, med 6 runder golf inkludert.
Vi holder oss til Oliva Nova og La Galiana, med en innspillsrunde på hver bane, og deretter to runder kunkurranse pr. bane.
Det var 32 deltakere i fjor, og vi har reservert det samme antall plasser i år.
 

Turneringen spilles i to klasser:
• Klasse 1, opp til hcp. 14
• klasse 2 hcp opp til 28.

Begge klasser spiller Slaggolf. 
Og maks hcp i denne turneringen er altså 28!

Både Sportsevent og Oliva Nova vil gjøre sitt ytterste for at 
denne turneringsuka skal bli en flott opplevelse, og håper på 
stor deltakelse. Det forutsettes tilstrekkelig deltakelse for at tur-
neringen skal gjennomføres som planlagt, og det kan bli gjort 
endringer i turneringsoppsettet, ved færre deltakere enn 24.

Ved påmelding, oppgi størrelse på piquet-skjorte, så vi kan få 
bestilt mest mulig riktige størrelser.

Vi håper på stor interesse fra de som liker å konkurrere når de 
er ute og reiser, og vi har et maksimalt antall på 32 pr. i dag, på 
grunn av begrenset antall starttider på banene.

Prisen på 11 850,- gjelder de 10 første påmeldte innen 15. juni
Helge Sannes:   
E-post:  helge@sportsevent.no 
Telefon: 917 59 265  

Se flere bilder på våre nettsider: www.sportsevent.no
Enkeltromstillegg:        kr. 1.850,-, 
Halvpensjon:       kr. 1.700,-
Havutsikt:        kr.  900,-
Golfsuite delt på to:     kr. 1050,- pr person

Følgende er ikke inkludert:

• Reiseforsikring for den enkelte
• Mat utover velkomstmiddag og frokost

Oliva Nova Masters 
 Høst 2018

Betingelser
Betaling skjer ved et depositum på kr 3 500,- etter påmeldingsfristens utløp. 
Restbeløpet forfaller 3 uker 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.

06. november - 13. november 2018 Fra kr. 11 850,-       


