
 
 

 

  Vårresa till Golf Peralada 18 – 22 april 2017 

 
Resmålet är Golf Peralada/Hotel Wine and Spa i norra Spanien c:a 50 mil från Nice. Vi 
kommer att bo 4 nätter på hotell Peralada som är ett nyrenoverat fem stjärnigt spa hotell 
med casino. Hotellet har en egen 18 håls bana som vi kommer att spela på den 19 samt 
21 april. Vi startar från hål 1 respektive 10 klockan 10.00 
 

Tisdag 18 april incheckning på hotellet och därefter drink och tapasmiddag med start 

klockan 19.00 
 

Onsdag 19 april buffé frukost och därefter golf. På kvällen drink, 3 rätters middag och 

prisutdelning. 
 

Torsdag 20 april buffé frukost, därefter fri dag. Det finns många potentiella utflykts mål. 

Golf kommer också arrangeras för de som så vill, denna golf ingår dock ej i paketet utan 
måste betalas separat. På kvällen drink, 3 rätters middag och eventuell prisutdelning. 
 

Fredag 21 april buffé frukost och därefter golf. På kvällen drink, bankettmiddag på 

restaurang Castle och prisutdelning 
 

Lördag 22 april buffé frukost och därefter utcheckning/avresa. 
 
På hotellets hemsida kan du läsa mer om detta hotell. www.hotelperalada.com. Golfbanan 
har också en egen hemsida. www.golfperalada.com 
 
Priset exklusive resa är 620 euro per person i dubbelrum. Enkelrum kostar 865 euro. 
Kostnaden för icke golfande medföljande är 520 euro. 
 
I priset ingår 4 övernattningar med frukost, middag, drink, ½ flaska vin, vatten, kaffe samt 
2 greenfees. 
 
ANMÄLAN SKER PÅ HEMSIDAN. Tidpunkt för anmälan gäller som turordning. Första 
anmälningsdag är torsdag den 19 januari klockan 8:00 och sista anmälningsdag är 
tisdagen den 7 februari 
Anmälan är giltig endast om full betalning för resan sker i samband med anmälan. Detta 
görs på hemsidan under "övriga betalningar", samtidigt som ni anmäler er. 
Vi vet att detta evenemang blir fullbokat redan den första dagen. 
 
 
Vi vill också gärna passa på och önska er alla en GOD FORTSÄTTNING och ett GOTT 
NYTT ÅR 
 
Göran Wadsten  Annika Rutberg 
Klubbmästare  Tävlingsledare   

http://www.hotelperalada.com/en/
http://www.golfperalada.com/?lang=en

