
Almerimar er reisemålet for golfreisen i vår. Etter tidligere turer med suksess til Almerimar 
blir det ny tur hit i begynnelsen av mars. Stedet ligger 2 timer øst for Malaga på Costa Almeria 
og med en fin havn, strand samt barer og restauranter rett på baksiden av hotellet. Når man
først er kommet til Hotel Golf Almerimar er det kort gangavstand til alt.

Almerimar Golf Club ligger vakkert til med Middelhavet på den ene siden og Sierra Nevadas 
snøkledde fjelltopper på den andre. Her finner du 27 hull med ekte feriegolf når den er som 
best. Banen har relativt sjenerøse fairways og en hyggelig variert layout i parkmiljø som 
allikevel kan tilby mange utfordringer. Blant de vanskeligere hullene finner man signaturhullet 
nr. 12 som er et korthull på 150 meter mot en øygreen - virkelig tøft hvis du har vinden mot deg. 
De opprinnelige 18 hullene “Old Course” er hovedbanen “Classic Course” er den sist åpnede 
nihullssløyfen som også tilbyr den snilleste golfen – perfekt for avslappende ettermiddagsgolf. 
Hver dag har man starttid til 18 hull og kan sette seg opp på ny starttid etterpå hvis tilgjengelig

Hotel Golf Almerimar er et flott moderne hotell som åpnet etter en total oppussing 2012. 
Det er gjenskapt som et moderne 5-stjerners hotell med perfekt beliggenhet ved klubbhuset 
med banen rundt hotellet og butikk samt marinaen på den andre siden av gaten. Alle rommene 
har balkong eller terrasse og er romslige med moderne innredning i lyse farger. Spa-avdelingen 
har innendørsbasseng, jacuzzi og badstue. Den hyggelige lobbybaren er stedet hvor dagens 
golfspill diskuteres og i den store restauranten serveres det spanske spesialiteter og 
internasjonale retter. Det er fri drikke fra kl. 17:00 – 23:30 i baren og restauranten på hotellet.
Påmeldingsfrist 27. november etter dette vil flybillettene kunne bli dyrere.

Påmelding og mer info: Christian Berg e-post: cberg@golfbreaks.com / tlf. 928 08 800.

Bli med Tromsø Gk til Almerimar i Spania!              
3-10. mars 2018

Inkludert i prisen:
• Flyreise med SAS Tromsø - Malaga t/r
• Golfbag og 23 kg bagasje på flyet 
• Transport fra flyplassen til hotellet t/r
• 7 netter på Hotel Golf Almerimar i dobbeltrom
• Semi All Inclusive – Frokost, middag inkl. vin/øl 

og annen drikke på hotellet fra kl. 17:00 – 23:30
• 6 heldagsgreenfee på Almerimar Golf Club 
• 2 frie innganger til Spa avdelingen og wi-fi

Pris kr 13 495,- per person

Enkeltromstillegg kr 2 195,-
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