
www.golfplaisir.dk/hillerod-costanavarino
Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:
Golf Plaisir   Thomas Dam Nilsson   
Kenneth Bloch-Egendal  PGA Pro Hillerød Golfklub
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  26 74 37 42 | thomas.nilsson.igc@icloud.com

Information

Luksustur til Grækenland med Hillerød Golf Klub
Costa Navarino   |   29. oktober - 5. november

Pris per person    

15.395,- 

The Dunes Course er designet af den tidligere Ryder Cup-kaptajn og 
dobbelte vinder af US Masters, Bernhard Langer. Banen er smukt placeret 
i det græske landskab med oliventræer og citruslunde. The Dunes Course er 
Costa Navarinos mesterskabsbane, og er forholdsvis lang.  

The Bay Course ligger 7 km fra hotellet og er designet af ingen ringere end 
Robert Trent Jones Jr. En fantastisk golfbane med havudsigt på nærmest 
alle huller. Bay Course er lidt kortere end Dunes. 

Hill Course er to helt nye 18 hullers baner, som åbnede i foråret 2022. 
Banerne er designet af José-Maria Olazabal og ligger oppe i bjergene over 
Bay Course med en fantastisk udsigt over Costa Navarino området og havet.

Westin Costa Navarino er et femstjernet hotel og resort med virkelig høj 
klasse, hvor du finder en behagelig og afslappet atmosfære. Her er 
luksuriøse og rummelige værelser samt en lang række restauranter på 
området, som repræsenterer alverdens forskellige kulinariske oplevelser. 
Hotellet har også flere pool områder, beach club samt en stor spa.

Glæd jer til en luksustur på Europas måske bedste golfresort. Der vil være 
inspirerende undervisning med øvelser og video på range og Thomas vil 
spille med på banerne. Det er også en tur, hvor hyggen er i højsædet. 

Velkommen!

PGA Pro Thomas Dam Nilsson, Hillerød Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Kalamata t/r
•  Transport af kuffert
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Westin Costa Navarino***** 
•  Morgenmad og 5 middage
•  5 runder golf på Costa Navarinos  
 baner  
•  Gratis lejesæt (Taylormades nye  
 modeller)
•  Undervisning med Thomas inkl.  
 rangebolde   

TILLÆG:
Transport af golfbag                      600,-
Enkeltværelse:                               2.900,- 
Deluxe Sea View (p.p. i dbl):      900,-

Costa Navarino er bare noget af det 
bedste, som findes! Længst ude på 
den smukkeste del af Peloponnes 
ligger dette skønne resort, hvor der nu 
er fire fantastiske golfbaner.

Grækenland

Skøn sæsonafslutning

på Europas (måske)

bedste golfresort!


