
Elba Palace Golf Resort, Caleta de Fuste, Fuerteventura är en 
femstjärnig golfresort med två golfbanor intill boendet. En kort 
promenad till både strand och golfbana gör att detta resmål med 
direktflyg är oerhört prisvärt. Ni får ett temperatursäkert resmål på 
Kanarieöarnas trevliga ö Fuerteventura. Här finns gym, tennis-
banor, relaxavdelning, bastu och stort poolområde. det är bara 2 
km in till den mysiga byn Caleta de Fuste med restauranger och 
barer. 

Boende
Det femstjärnigt hotellet erbjuder 61 rum i mycket bra standard. 
Hotellet erbjuder fri WiFi i hotellets gemensamma utrymmen. 
Notera att hotellet endast välkomnar vuxna gäster. 

Golf
Denna unika 18-hålsbana på Kanarieöarna, Fuerteventura er-
bjuder ett exceptionellt övningsområde, driving range med mer 
än 50 bås, 800 m2 puttinggreen, green approach, bunker och 
Pro Shop-butik. Hål 1 till 10 går mot havet för att sedan återgå 
till utgångspunkten. Banan går längs med 3 sjöar som förbinds 
med en liten kanal. Fairways, tees och ruff har en väl underhållen 
gräsmatta och dess 67 bunkrar, ganska grunda, är integrerade i 
golfbanans design, med fairways som är upp till 50 m breda och 
rymliga greener. 

360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer 
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar 
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet 
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konfe-
rensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar 
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.  

Elba Palace Golf Hotel

5-12 mars 2018 – Golfskola med Chalmers Golfklubb

Caleta de Fuste, Fuerteventura

PRIS FRÅN: 15.995:-

Direktflyg fr Göteborg 5-12 mars

Rese- och golfpaket inkluderar
Direktflyg inkl samtliga skatter
Ett incheckat bagage á 20 kg & handbagage + golfbag á 15 kg
Flygplatstransfer t/r på destination

Elba Palace Golf Resort
 • 7 nätter del i dubbelrum med halvpension
 • Två fria inträden på SPA
 • Obegränsad golf på Fuerteventura Golf Club
 • Golfskola med träning enligt PRO

Pris per person: 15.995 kr

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 3450 kr

Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan eller per telefon

Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver 
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på 
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder 
kortbetalning. 

Gå vidare och boka din plats genom att klicka här

Kontakta oss
Epost: bokning@360golf.se 
Telefon: 0770-220 111

Martin Lysholm | Magnus Kuhlman

PGA Club Professionals 

idrottsansvarig@chgk.se | kuhlman@chgk.se

0733 63 84 31 | 0733 63 84 35 

360 Travel Group    |   Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Johanneshov  |   Tel: 0770-220-111   |   bokning@360golf.se

  

http://www.360golf.se/sv/bookingform/1507

