
Costa Ballena ligger i det sydvestlige Spanien i Sherry regionen på Costa de la Luz. Det er destinationen for forårsrejsen 
med Rene Klausen i marts 2023. Her finder du nogle af de bedste træningsfaciliteter i Europa og en skøn golfbane med  
27 huller samt et flot hotel med god mad og service. Der bliver træning, spil, turnering og hygge i løbet af ugen. 

Costa Ballena Golf Club har 27 huller som tidligere har været benyttet til Europa Tour kvalifikation. Banen har en 
parklignende karakter og går helt ned til havet, og har en del vand i spil, ikke mindst et par 3 hul med en ø-green. På 
spildagene kan man prøve Par 3 banen som er i lige så god stand som de andre 27 huller. Træningsområderne er i top 
med en drivingrange som er blandt Europas største: 150 meters bredde og 300 meters længde. Flotte forhold til 
putt-, chip- og bunkertræning og undervisning med Rene gør at der er gode muligheder for at blive en bedre golfspiller. 

Hotellet er en del af Barcelo kæden med 4-stjerner, og ligger langs et af hullerne på golfbanen med kun 200 meter til 
klubhuset. Værelserne er moderne og vender mod golfbanen med havet i det fjerne. Hotellet har en dejlig Spa afdeling 
som man kan besøge efter golfen. Restauranten serverer en varieret buffet og i baren kan man fortsætte efter maden 
med noget godt i glasset. Der er halvpension på hotellet, så både morgenmad og aftensmad er inkluderet.

Tilmelding KLIK HER Begrænset antal pladser – først til mølle gælder

Inkluderet i prisen:
• Fly med Ryanair fra Billund direkte non-stop til Sevilla t/r
• Inklusive 1 stk bagage og 1 stk golfbag pr person 
• Transfers fra lufthavnen i Sevilla til Costa Ballena t/r
• 7 nætter på Costa Ballena i delt værelse 
• Halvpension – morgenmad og aftensmad
• 5 runder golf på Ocean Golf Course’s 27 huller og Par 3 banen
• Træning med Rene Klausen
• Trolley til alle runder 
• Løbende turnering
• Gratis WiFi

Pris pr person 11.698 kr

Tillæg for enkeltværelse 1.898 kr  

Rejs med Rene Klausen til Costa Ballena, Spanien
02-09 marts 2023     eller     09-16 marts 2023

Kontakt Rene Klausen på golfstorebenniksgaard@gmail.com
Kontaktperson på Golfbreaks er Ariel Zlotnik prodk@golfbreaks.com eller 7877 9890

Ryanair flytider
Torsdag 02 + 09 marts Billund 18:05 – Sevilla 21:35
Torsdag 09 + 16 marts Sevilla  14:10 – Billund 17:40
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