
www.golfplaisir.dk/roskilde-valledeleste
For yderligere information og tilmelding, benyt ovenstående hjemmeside eller kontakt Proteamet 
på frolichgolf@hotmail.com (telefon 4632 6100). Hurtig tilmelding anbefales. 

Tilmelding

Valle del Este Golf er præget af et ørkenlandskab i ægte Arizona stil. Valle 
del Este er en rigtig god golfbane, der kombinerer ørken- og parkbane. De 
grønne fairways er en skøn kontrast til den lidt golde natur med sand og 
kaktusser. Banen er gennemtænkt og på enkelte steder ganske 
udfordrende. Specielt de sidste 9 huller, som er relativt kuperede og virkelig 
spektakulære, da en ravine strækker sig igennem spilområdet. I har også 
mulighed for at spille Desert Springs, som er en fantastisk golfbane.

Valle del Este hotellet ligger med udsigt over den gode golfbane Valle del 
Este. Hotellet er firestjernet og har alle de faciliteter man kan tænke sig og 
et højt serviceniveau. Her kan man bade i udendørs poolen, spille paddle 
tennis mv eller unde sig selv en tur i spa’en (mod éntre). Alt i alt er Valle del 
Este et super golfresort, som endda er så genialt indrettet, at du kan tage 
elevatoren ned til klubhuset! Stedet ånder i det hele taget af golf - og man får 
utrolig meget for pengene. 

Velkommen! 

Lasse Frølich og Lena Tatiana Nielsen, PGA Proer Roskilde Golfklub

Afslut sæsonen på bedste vis i Spaniens sol! REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Alicante t/r
•  Transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på Valle del 
 Este Golf Hotel****
•  Halvpension
•  4 runder golf på Valle del Este
•  Træning ved PGA proer inkl. 
 rangebolde 

FLYTIDER:
Udrejse                               06:20 - 09:40
Hjemrejse                        11:20 - 14:35

TILLÆG:
Enkeltværelse:                                     1.250,-
Runde golf på Desert Springs
inkl. transfer,                                       600,-.

Pris per person     

9.495,- 

Efterårstur til Spanien med Roskilde Golfklub  
Almeria, Valle del Este  |  21. - 28. oktober 2018

Spanien
Valle del Este på Costa Almeria er 
et komplet golf resort med en udfor-
drende, afvekslende og spektakulær 
bane lige udenfor hotellet.


