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LA FINCA 
SPANIEN

RESAN INKLUDERAR:
 Prel. flygtider med SAS PLUS: 
26/3    ARN-ALC     15:50-19:55     SK1571 
  2/4    ALC-ARN     20:45-00:45     SK1572

LA FINCA GOLF & SPA RESORT 
 
La Finca ligger söder om Alicante och resorten ligger i 
hjärtat av golfbanan. Hotellet är 5-stjärnigt och har 120 rum 
med ljusa och rymliga terrasser. Rummen är fullt utrustade 
och hotellets spa erbjuder ett brett utbud av behandlingar. 
Middagarna äter vi i någon av hotellets restauranger. Här 
kommer vi att trivas bra! 

La Finca Golf har breda och generösa fairways med 
spektakulära och unika greener. Vi rankar banan som en av 
de bästa banorna i Spanien. Det är en väldigt rolig bana som 
ligger placerad i en väldigt vacker miljö. 

Varmt välkommen till en riktigt härlig, rolig och 
utvecklande golfresa på La Finca med Sofia & Matz!

Pris: 20 995 :-
Enkelrumstillägg: 3 495:-

- Flyg t/r Stockholm-Alicante med SAS PLUS inkl. 
handbagage, incheckat bagage & golfbag 

- Fast track & måltid ombord på flyget 
- Transfer t/r flygplats - hotell & Villamartin 
- Boende 7 nätter i dubbelrum inkl. frukost 
- 4 x18 hål på La Finca inkl. vagn 
- 1x18 hål på Villamartin inkl. vagn 
- 5 st middagar inkl. vin, öl & vatten 
- Golfträning & golfspel under ledning av Sofia & Matz 
- 1 entré till SPA 
- Fri tillgång till gym & padelbanor

Vänligen notera att priset kan komma att ändras pga justerad 
valutakurs, ökade bränslekostnader eller höjda flygskatter

Sofia Edman & Matz Evensson
PGA Professionals

26 MARS - 2 APRIL 2023

TRÄNA GOLF MED SOFIA EDMAN & MATZ EVENSSON

UPPSTART 2023 
 
Ge dig själv en riktig drömstart på säsongen 2023 och följ med 
PGA Professionals Sofia Edman & Matz Evensson på en 
högklassig spel & träningsresa till La Finca. Du känner igen 
båda från mångårigt arbete i Svensk Golf. 

Den här tränarduon har en gedigen erfarenhet av att coacha 
alla kategorier spelare och tillsammans kommer de ge allt för 
att du ska ha riktigt kul och lyfta din golf till nya nivåer.  

Under veckan genomförs det 5 träningspass och coachning på 
banan vid 2 speltillfällen. Sofia & Matz går igenom alla delar av 
spelet och under veckan ingår det videoanalys samt övningar 
som är anpassade för att utveckla din golf.
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