
Five star golf en masterclass reis  
 met uw PGA professionals Mike Yarnold & Richard Kind 

Príncipe Felipe Hotel 
8 – 12 november 2021 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het 5* hotel Príncipe Felipe is een van de beste 5-sterrenhotels in de regio Murcia met 192 volledig uitgeruste en 

comfortabele kamers met gegarandeerde service van de hoogste kwaliteit. Ruime kamers van ongeveer 30m2 groot, volledig 

uitgerust, zeer licht en hebben een balkon. Het hotel ligt in het hart van La Manga Club, in een unieke en natuurlijke omgeving 

naast het natuurpark Calblanque en Mar Menor. Het wordt omgeven door twee golfbanen.  

 

Als er één sport is die La Manga Club onderscheidt als een van de beste sportresorts ter wereld, dan is het wel golf. 

Het resort heeft drie 18-holes golfbanen en, als erkenning voor het 50-jarig bestaan, en dankzij de hoogwaardige faciliteiten 

en het brede scala aan diensten, werd de golfclub van het resort in 2017 ´Real Golf La Manga Club´ genoemd, door The Royal 

Household of Spain. De golfbanen bevinden zich langs de 6 km2 van het resort en elke baan is geschikt voor de verschillende 

niveaus van de spelers.  Er wordt tijdens deze golfreis gespeeld op de West Course en de North Course. 
 

Golfarrangement ⭐⭐⭐⭐⭐ Príncipe Felipe Hotel 

• Retourvlucht met Transavia incl. 15 kg ruimbagage, 15 kg golftas en 10 kg handbagage 

• 4 nachten in een Standard Room incl. ontbijt in het Amapola Restaurant + 4 diners inclusief drankjes  

• Airport transfers Alicante Airport – hotel v.v. en golf transfers 

• 5 greenfees: 3x North Course, 2x West Course  

• 3x masterclass van jullie eigen professionals 

• 4x begeleiding en instructie van uw pro’s in de baan 

• 3 dagen 2 uur driving range en ongelimiteerd oefenballen  

• 5 dagen 1 uur gebruik van de korte spel faciliteiten  

• Op de vrijdag pro-challenge wedstrijd 
 

Prijs per persoon in een gedeelde kamer € 1358,- excl. € 25,- administratiekosten per factuur 
Toeslag 1-persoonsgebruik van de kamer € 170,- 
 

*Vlucht is verwerkt in de prijs voor € 225,- (incl. € 10,- ticket fee, 10 kg handbagage, 15 kg ruimbagage en 15 kg golftas).  
08/11/21 Amsterdam-Alicante 06:50 – 09:30 en terug 12/11/21 Alicante-Amsterdam 21:05 – 23:55 Let op! De prijs van de vlucht 
is slechts een moment opname (per 31-05-2021) en kan op moment van boeken lager of hoger uitvallen. 


