
Mazagan Beach & Golf Resort är Gary Player skapelse precis vid  
nordvästra kusten i Nordafrika. Här får ni det bästa av alla världar 
med lyxigt hotell med underbar mat och en golfbana som håller 
väldigt hög internationell mästerskapsnivå. Prismässigt ligger Ma-
zagan väldigt bra till och ni får en upplevelse utöver det vanliga. I 
vårt  paket ingår direktflyg med Royal Air Maroc från Köpenhamn 
och Stockholm. 

Hotell
Det femstjärniga hotellet som ligger precis på golfbanan öppnade 
i slutet på år 2009. Vi kan stolt meddela att hotellet är en av de 
absolut främsta i Marocko. Ni lever och äter i lyx och har dessut-
om möjlighet att nyttja den 7 km långa stranden. Här finner ni flera 
restauranger och även klubbhusets lunchrestaurang med utsikt 
över den 18:e hålet. 

Golf
Här finner ni en modern linkskaraktär med underbar utsikt och en 
tidlös design. Breda fairways med större greenområden är klas-
siskt linkskaraktä men bjuder upp för dans i vinden för den mer 
erfarne golfaren. Naturligtvis passar även golfbanan den mindre 
erfarne golfaren som ges många olika tee boxar att välja mellan. 
Träningsområdena är väl tilltagna och vi erbjuder fri golf under 
hela er vistelse.  

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.  

Mazagan Beach & Golf Resort

18-25 april 2018 – Golfskola med Chalmers Golfklubb

Casablanca, Marocko

PRIS FRÅN: 15.495:-

Direktflyg fr Köpenhamn 18-25 april 2018

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

Mazagan Beach & Golf Resort
 • 7 nätter del i dubbelrum
 • Inkluderar 7 frukost & 5 middagar
 • Obegränsad golf
 • Golfskola/spelresa enligt PRO 

Pris per person: 15.495 kr

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 2995 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. 

För att gå vidare till bokning av denna resa 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/1508

