
TILMELDING KLIK HER

For mere information og tilmelding kontakt JOSGOLF i proshoppen eller på info@josgolf.dk
Maksimum handicap på rejsen er 40 – har du højere bedes du kontakte JOSGOLF. 

NB! Begrænset antal pladser, først til mølle gælder. Bookes efter 1 august stiger prisen 1.000 kr
Kontaktperson på Golfbreaks er Ariel Zlotnik prodk@golfbreaks.com eller 7877 9890 tryk 1

Pris ved booking efter 1 august 11.998 kr

Pris inden pr person 10.998 kr
Spar 1.000 kr
Tillæg for enkeltværelse 1.998 kr

Rejs med JOSGOLF til Almerimar Golf Resort 
07-14 marts 2023    eller    14-21 marts 2023 

Inkluderet i prisen
• Fly med SAS København – Malaga t/r
• Inklusive 1 stk 23 kg bagage + 1 stk

23 kg golfbag + 1 stk 8 kg håndbagage
• Transfer Malaga lufthavn – resortet t/r
• 7 nætter i dobbeltværelse
• Morgenmad dagligt og 4 x aftensmad
• 5 runder golf på Almerimar Golf
• Træning med golftræner fra JOSGOLF
• Bolde på driving range før runden
• Gratis WiFi 
• 2 x adgang til Spa

Læs mere om flytider, beskrivelse af hotel og golfbanerne på næste side….

Tag med til den Spanske perle ”Almerimar” 
og et af de mest vejrsikre områder i
Europa. På denne tur skal I hygge jer og 
spille en masse god golf. Almerimar er et 
dejligt resort, hvor der vil være træning 
med og spil med trænere fra JOSGOLF.

Spar 1.000 kr 
- tilmeld dig 
inden 1 aug

https://forms.gle/yiACNFEYhXbRWPbCA
mailto:info@josgolf.dk
mailto:azlotnik@golfbreaks.com


Information om Almerimar Golf Resort 

Fly info – SAS 

Udrejse 07 + 14 marts 2023 Hjemrejse 14 + 21 marts 2023
06:55 – København 11:30 – Malaga
10:40 – Malaga 15:15 – København

NB: Vi tager forbehold for ændring af flytiderne.

Almerimar Golf Resort 5* ligger i Almerimar omkring 1,5 time øst for Malaga. 
Golfresortet har et dejligt hotel og en 27 hullers Gary Player designet golfbane ved 
hotellet. Almerimar har alt det du behøver for at få en perfekt golfferie: Dejligt 5 
stjernet hotel – Moderne, fantastisk golf, god mad og kun få minutters gåtur til den 
hyggelige Marina, hvor der er masser af liv.

Almerimar Golf Club har 27 huller, som mange golfere vender tilbage til år efter år; 
Almerimar 1-2-3. Almerimar banen, som er designet af Gary Player tilbage i 1976, 
breder sig ud i en den klassiske middelhavsnatur med velplejede brede fairways med 
store udfordringer kombineret med vandhazarder, palmer, store brede fairways og 
store greens og tilmed i et landskab som har stor skønhed. 

Hotel Golf Almerimar er et moderne 5 stjernet hotel. Hotellet har 115 værelser. 
Hotellet er kendt for sin gode service, en rigtig god buffet restaurant samt en 
fænomenal sushi restaurant, hvis man har lyst til det en aften. Værelserne er store -
55 m2 – perfekt for en golfer. Vil du samtidig være god ved din krop, kan du benytte 
hotellets Spa efter en runde golf.


