
Vårt longstay erbjudande säsongen 22/23 (1 Nov – 12 mars)
Longstay i lägenhet med 2 sovrum 
- 28 dagars boende i lägenhet med 2 sovrum 
- 15 golfrundor per person på La Mangas 3 banor
Pris per person: 18 650 kr (2 personer delar lägenhet)
Pris per person: 14 500 kr (4 personer delar lägenhet)

Under november månad har vi fullt program med tävlingar och aktiviteter på La Manga!
Från 7 februari till 8 mars har vi fullt program med tävlingar och aktiviteter på La Manga!
Under dessa perioder har ni 12 förbokade speltider på förmiddagarna. Övriga tider 6 förbokade tider.

La Manga
Longstay

Välkomna till Costa Calida med Stay4Golf
Spanien erbjuder ett härligt klimat, jättefina golfbanor, spännande mat 
och goda viner. Åk till Spaniens solsäkraste område, Costa Calida (den 
varma kusten), som har  det bästa klimatet i Europa med upp till 320 
soldagar per år. Detta är Spaniens mest orörda kust utmed Medelhavet.

Stay4Golf grundades 2010 och har sedan dess ständigt utvecklat sitt 
erbjudande i denna region. Vår slogan har sedan början varit ”Mer än 
bara golf”, vilket innebär att vi förutom tävlingar erbjuder utflykter, 
middagar och andra trevliga aktiviteter. Våra golfvärdar finns på plats 
under hela säsongen och vi har eget servicekontor i regionen. 

La Manga
La Manga har sedan länge varit ett resmål för golfentusiaster från hela 
Europa. La Manga har genom åren skaffat sig ett rykte som en av de allra 
bästa golfanläggningarna i Spanien, med sina tre golfbanor av hög klass 
och sitt 5‐stjärniga Hotell Principe Felipe med 192 rum. 

Det finns lägenheter med 2 eller 3 sovrum. I lägenheterna på La Quinta 
finns fullt utrustade kök inkl tvättmaskin och vattenfiltrering. Alla 
lägenheter har a/c, TV, wifi och värdeskåp. På terrassen/balkongen har 
alla lägenheter möjlighet till grillning. Det finns ett härligt poolområde 
med en stor uppvärmd pool året runt! Det finns en restaurang på 
området där vi kommer att ha många av våra aktiviteter. På La Manga 
finns det även stora möjligheter till golfträning med en väl tilltagen 
driving‐range och jättefina ytor för putt‐ och närspelsträning.

Flyg, transfer eller hyrbil ingår ej. Önskas annan längd på boendet kontakta Stay4Golf för offert.
Förfrågan eller bokning klicka här: Stay4golf hemsidan om La Manga Club
Frågor besvaras på 040‐294400 eller via mail till info@stay4golf.se

Se hela prislistan här
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