
VÅRENS TJEJRESA 
Ta chansen och följ med på denna Tjejresa till La Manga Resort. En vecka med härlig golf helt 
i tjejgolfens tecken bara för er tjejer, ”ladies”, svärmödrar, farmödrar och mormödrar. 
För träningen ansvarar som vanligt Jan-Ivar Johansson med hjälp av Dennis Edlund.  
Anläggningen ligger i Murciaregionen söder om Alicante vilket är en av Europas mest solsäkra 
regioner. La Manga är dessutom en av Spaniens mest kompletta anläggningar med tre  
18-hålsbanor, fina träningsområden, 5-stjärnigt hotell, Spa och flera olika restauranger. 
 

LA MANGA GOLF CLUB  
La Manga Golf Club har tre golfbanor; South, North och West Course. Under veckan ingår 
spel på South och North vilka är våra favoriter. South course har flera gånger stått värd för 
Spanish Open och är ett populärt val bland såväl proffsen som medel golfare. Båda banorna 
är av parkkaraktär med fina greenområden, en del vattenhinder och fairways kantas många 
gånger av ståtliga palmer.  
 

HOTEL LA MANGA PRINCIPE ***** 
Filipe är ett 5-stjärnigt hotell med perfekt golfläge endast en kort promenad från klubbhuset. 
För att säkerställa en riktigt skön vistelse ingår boende i hotellets deluxe-rum vilka nyligen har 
renoverats. Här bor du i klassiskt inredda rum som samtliga har balkong eller terrass. Vill du 
unna dig extra semesterlyx är anläggningens stora Spa ett givet val. En annan stor fördel med 
La Manga är att du kan njuta av din middag på hotellet men även på två andra restauranger 
på området. Med andra ord väntar en härlig vecka i solskenet med stor variation både när det 
gäller golfen och matupplevelserna! 

För 22:a året i rad åker  
vi söderut för dessa  
populära Tjejresor.  

En hel vecka i tjejgolfens 
tecken. Du får både 

specialanpassad träning och 
många utvecklande  

ronder tillsammans med 
golfande tjejer i alla åldrar.  

 
Välkomna!

I PRISET INGÅR:
• Direktflyg t/r Arlanda* - Alicante 
  inkl resväska & golfbag 
• Transfer t/r Alicante flygplats – La Manga 
• 7 nätter i delat dubbelrum deluxe på  
  Hotel Principe***** 
• Halvpension (7 frukostar + middagar inkl            
måltidsdryck (ca 0,5 flaska vin/person) 
• 5 greenfees (South och North Course) 
• Rangbollar på golfdagarna 
• Träning 8 timmar 

14.995:-
PRIS PER PERSON

  ANMÄLAN
Klicka här för anmälan!
OBS! Antalet platser är begränsat, anmälan snarast dock senast 15/11!  
För mer information om resan se www.jiva.nu/golfresor eller kontakta;  
Jan-Ivar, golf@jiva.nu eller ring 0708-181836 
Martin på Golfbreaks, prose@golfbreaks.com eller ring 08-525 038 55.  

Träningsresa med Jan-Ivar Johansson

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg: 2.500:-/3.000:- 

 *För resa från Köpenhamn kontakta vår 
tekniske researrangör Golfbreaks  

Följ med på Tjejresa till  
La Manga Golf Resort!  
22-29 mars 2020 

LA MANGA

vår tekniske researrangör på denna resa  

M  E M  B E  R
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