
Shortstay erbjudande Bjäre GK medlemmar
gäller gäller 15/11 2022-15/2 2023

Veckoresa i lägenhet med 1 sovrum

- 7 dagars boende i lägenhet norrläge med 1 sovrum

- 4 golfrundor per person på hemmabanan La Serena

Pris per person från: 4.350 SEK (2 personer delar lägenhet)

.

2 veckor i lägenhet med 1 sovrum

- 14 dagars boende i lägenhet norrläge med 1 sovrum

- 8 golfrundor per person på hemmabanan La Serena

Pris per person från: 7.950 SEK (2 personer delar lägenhet)

Senator
Mar Menor

Shortstay

Välkomna till Costa Cálida med Stay4Golf
Spanien erbjuder ett härligt klimat, jättefina golfbanor, spännande mat 
och goda viner. Åk till Spaniens solsäkraste område, Costa Cálida (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. 

Senator Mar Menor
Senator Mar Menor Golf & Spa Resort är en golfanläggning med såväl 
hotell som lägenheter. Senator Mar Menor ligger precis i utkanten av 
den charmiga orten Los Alcázares, där det finns ett stort utbud av 
restauranger och en härlig strandpromenad. Det finns lägenheter med 
1 och 2 sovrum. Lägenheterna är välutrustade med diskmaskin, 
tvättmaskin och mikrovågsugn i köket. WIFI med hög hastighet i 
lägenheterna. Gratis parkering och förrådsutrymme i källaren. Senator 
Mar Menor har en bemannad reception dygnet runt och på hotellet 
finns restaurang, bar och SPA med ett mindre gym.

Hemmabanan La Serena ligger tvärs över gatan för hotellet och 
lägenheterna. För de som inte nöjer sig med att spela enbart 
hemmabanan, kan man komplettera med 7 andra banor i närområdet. 

Flyg, transfer eller hyrbil ingår ej. Önskas annan längd på boendet kontakta Stay4Golf för offert.

Förfrågan eller bokning klicka här, Stay4golf hemsidan om SENATOR  Mar Menor
Frågor besvaras på 040-294400 eller via mail till info@stay4golf.se

Se hela prislistan här

ange rabattkod BJÄRES

LÄS MER

https://stay4golf.se/offert-veckoresor/
https://stay4golf.se/longstay-senator-golf-spa-resort/
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