
     RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERAR

- Flyg t/r med SAS Plus Arlanda - Malaga inkl. handbagage, 
incheckat bagage & golfbag samt fast track 

- Transfer t/r flygplats - hotell (ca. 2h) 
- Sju nätter i dubbelrum på Fairplay Golf & Spa Resort 
- Frukost & middag varje dag exkl. dryck 
- En middag på restaurang ’Mar de Campo’ 
- 5x18 hål på Fairplay Golf inkl. vagn 
- Golfträning med Magnus inkl. rangebollar 
- 1 inträde till Spa 

Tillägg för Deluxe room: 850:- /rum 
Tillägg för Deluxe Suite room: 1 350:- /rum 

 Prel. Flygtider med SAS: 
 29/3    Arlanda-Malaga      06:05-10:30      SK1583 
   5/4    Malaga-Arlanda      21:00–01:15      SK1584

Pris: 17 995:-
Enkelrumstillägg: 2 095:-

Boka din plats på: www.futuretravel.se

FAIRPLAY GOLF 
SPANIEN

29 MARS-5 APRIL 2023

FÖLJ MED MAGNUS ELWIN TILL SPANIEN
STARTA GOLFSÄSONGEN PÅ BÄSTA SÄTT

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

Magnus Elwin
PGA Professional

magnus.elwin@pgasweden.golf 
0708 585 952

FAIRPLAY GOLF & SPA RESORT 
Hotellet är femstjärnigt och ligger i direkt anslutning till 
golfklubben. Vi äter lunch i klubbhuset och alla middagar på 
hotellet. En kväll äter vi även på hotellets gastronomiska 
restaurang ’Mar de Campo’ där vi får avnjuta en fast meny. Det 
finns även ett fantastiskt SPA på hotellet där man kan koppla 
av efter en dag på banan. Här kommer vi att trivas bra! 

SPELA GOLF MED MAGNUS I SPANIEN 
Nu har du chansen att följa med PGA Pro Magnus Elwin till 
FairPlay Golf & Spa Resort i Spanien. Under veckan spelar vi 
fem gånger på FairPlay Golf och har träning före eller efter 
golfrundan. Det är en trevlig bana med generösa fairways. 
Denna bana passar alla typer av golfare och den är lätt att gå. 
Se till att säkra din plats redan idag och utveckla din golf i 
Spanien med Magnus!
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