
For tilmelding og yderligere information, kontakt:
Golf Plaisir   Frølich Golf  
Kenneth Bloch-Egendal  Lasse
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  46 32 61 00  |  frolichgolf@hotmail.com 

Information

Sponsor- og netværkstur med Roskilde Golf Klub
PGA Catalunya  |  4. - 7. november 2022

Pris per person,    

11.495,- 

Stadium Course er rated som den bedste bane i Spanien og er en sublim 
golfoplevelse! Allerede på hul 3 skal kameraet frem for at forevige det 461 
meter lange par fem hul, der blødt går ned mod en smal green, der danner 
en halvø i et af flere smukke vandløb. Men pas på – lad ikke alt det skønne 
forstyrre dit fokus, det vil være synligt på scorekortet. Træer langs fairways,  
strategisk placerede bunkers og vand i spil på flere af de sværeste huller. 

Tour Course er også et meget rart bekendtskab, lidt kortere end sin søster-
bane. Den anses også for noget lettere, uden at være en ”walk in the park” 
for den sags skyld. Fairways er bredere, men selv her er bunkerne 
strategisk placeret og der er meget vand i spil.

Hotel Camiral er nyrenoveret i 2016 og opgraderet til et fantastisk 
femstjernet hotel. Det ligger med udsigt over det 18. hul på Tour Course. 
Værelserne er opdelt i kategorierne Deluxe, Superior Deluxe og 
Juniorsuiter. Man kan opgradere til Superior Deluxe, hvilket betyder, at 
man får en altan med en vidunderlig udsigt over golfbanen, poolen og 
haven. Der er også fire barer og restauranter, og hotellet har specialiseret 
sig i middelhavskøkken med en bred vifte af lokale råvarer samt den unikke 
catalanske gastronomi, der har gjort sig bredt kendt. 

Se frem til en fantastisk tur! 

Sponsorudvalget, Roskilde Golf Klub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Barcelona t/r
•  Transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  3 nætter i deluxe værelse på Hotel   
 Camiral 
•  Halvpension
•  3 runder golf (2 x Stadium, 1 x Tour)
•  Rangebolde

FLYTIDER:
4. november  08:55-11:45
7. november  19:10-22:10  
 

EVT. TILLÆG:
Tillæg enkeltværelse (Deluxe), kr. 2.100,-
Tillæg for Superior Deluxe, kr. 400,- 
(per person i dbl værelse) 

PGA Catalunya er sammen med det 
nyrenoverede Hotel Camiral et 
fabelagtigt resort med sine to 18-hullers 
baner, Tour og Stadium Course, som er 
rangeret som den bedste bane i Spanien!  

Spanien

Spil Spaniens bedste

golfbane! 


