
Caleia Mar Menor är en golfanläggning med såväl hotell, lägenheter 
som privatägda villor. Caleia Mar Menor Golf Resort har en bemannad 
reception dygnet runt och har 4 restauranger, en pub och en livsmedels-
butik. På anläggningen finns också SPA och gym, samt padel-banor för 
de som känner för ytterligare träning. 

Hemmabanan Mar Menors första 9 hål är ritade av Dave Thomas och 
sista 9 är ritade av Jack Nicklaus. Mar Menor kan också skylta med sitt 
alldeles egna Amen Corner runt dammen vid hål 13,14 och 15. 

Golfskolan startar 25 mars och avslutas 1 april. Vi förbereder er för 
säsongen med träning och spel. Vi coacher er på och utanför banan.

I golfskolan ingår: 
- 7 dagars boende på hotellet 
- frukost alla dagar och 3 gemensamma middagar
- 4 dagars träning med Mark och David
- 3 golfrundor på Mar Menor och 2 golfrundor på Hacienda del Alamo
- transport till Hacienda del Alamo t o r
- ledig dag där vi kommer att erbjuda alternativa aktiviteter

Pris för boende i dubbelrum: 13 820 kr/person
Enkelrums tillägg: 3 200 kr
Flyg, transfer eller hyrbil ingår ej. Behöver ni hjälp med att boka flyg eller transfer 
står vi redo att hjälpa till. Önskas annan längd på boendet går det också bra.

Bokning sker på följande länk: https://stay4golf.se/anmalan-golfskola/
Betalning bokningsavgift 10 % sker vid bokningstillfället, slutfakturan betalas 30 dagar innan ankomst.

Frågor om boendet, utökat boende,
eventuellt flyg/transfer besvaras av:
Björn Gerdman: 040-294400
Mail: info@stay4golf.se

Vårens bästa Kick-off med 
Mark Dewdney, 

Vasatorp GK
och

David Green, 
Kristianstads Golfklubb & Destination!

Välkomna till Costa Calida med Mark och David
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. 

Mark Dewdney och David Green är tillbaka med sina populära 
golfskolor! Det blir en härlig vecka  med träning och spel i fokus på det 
fantastiska Caleia Mar Menor Golf Resort i sydöstra Spanien, som ligger 
ca 10 mil från Alicantes flygplats. Golfskolorna genomförs i samarbete 
med UGOLF Academy.

David Green: 0708-447429
Mail: david@kristianstadsgk.com

Frågor om träning och golf besvaras av:
Telefon Mark Dewdney: 0708-584113 och
Mail: info@mdgolf.se
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