Als de golfbanen in de winter in Nederland nog niet in
topconditie zijn en het golfweer niet optimaal is dan kunt u
zich in de regio Alicante (Spanje) prima voorbereiden op
het nieuwe golfseizoen. Het Alicante Dutch Open is een
tweedaagse bruto Strokeplay wedstrijd voor Nederlandse
golfspelers met een minimale handicap van 18.0.
Het Alicante Dutch Open 2017 wordt zaterdag 18 februari & zondag 19 februari a.s. op
Alenda Golf gespeeld.
In dit 4 of 5-daagse golfreis arrangement is een deelname aan het Alicante Dutch Open
inbegrepen. Hieronder een globaal overzicht van het Alicante Dutch Open programma:
Programma vrijdag 17 februari 2017



12:30-13:30 uur: Starttijden voorspelen Alenda Golf (optioneel);
18:00 uur: Welkomstdrankje met tapas in het clubhuis van Alenda Golf.

Programma zaterdag 18 februari 2017




V.a. 09:15 uur: Ophalen scorekaart in het clubhuis van Alenda Golf;
10:00 uur: Eerste tee time voor 18 holes;
16:00 uur: Prijsuitreiking van dagprijzen.

Programma zondag 19 februari 2017




V.a. 08:15 uur: Ophalen scorekaart in het clubhuis van Alenda Golf;
09:00 uur: Eerste tee time voor 18 holes;
17:00 uur: Diner met prijsuitreiking van dagprijzen & eindklassement.

Op de volgende pagina’s vind u meer informatie over het verblijf, de regio, de golfbanen, de
inhoud van het arrangement en natuurlijk de prijsopgave !

Golfreizen.nu – Mondia Travel B.V.
Tel. 085 - 784 94 43
Fax. 084 - 830 69 60
info@golfreizen.nu

Nassaustraat 40
4891 ZZ Rijsbergen
www.golfreizen.nu

KVK: 20154593
IAGTO: 1974
VvKR & GGTO

El Plantío Golf Resort ****

Het El Plantio Golf Resort is direct gelegen aan de gelijknamige Championship golfbaan El
Plantio Golf. Het betreft een prachtig, luxueus viersterren golfresort met een zeer gunstige
ligging net buiten Alicante en op slechts 14 km van de luchthaven van Alicante. Het strand
vind u op slechts 5 minuten rijden van het resort. Dit golfresort kunnen we aanraden voor
zowel een korte als wat langere golfvakantie.
Het luxe resort wordt omgeven door mooie tuinen en beschikt over 2 buitenzwembaden
met zonneterrassen en ligstoelen. Sportievelingen kunnen gebruikmaken van de
fitnessruimte en uiteraard de 18 en/of 9 holes golfbanen. Op het golfresort zijn 2 restaurants,
een bar en een café met terras aanwezig. Hier kunt u terecht voor een hapje en drankje, in
de ochtend voor het ontbijtbuffet en in de avond voor een heerlijke buffet- of à-lacartemaaltijd.
De ruime en moderne 2 en 3 slaapkamer appartementen van het El Plantio Golf Resort zijn
luxueus ingericht en voorzien van o.a. airconditioning, satelliet-TV, moderne keuken met
vaatwasser en wasmachine, gratis WiFi en een groot terrass met een mooi uitzicht op de
tuinen, zwembad en/of de golfbaan.
Met de bijzondere stad Alicante en de prachtige stranden op slechts 5 minuten rijden heeft
het luxe El Plantio Golf Resort een ideale ligging. Hier kunt u gemakkelijk cultuur combineren
met recreatie, ontspanning, strand en golf.
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Costa Blanca
Wist u dat de Costa Blanca gezien wordt als
één van de meest gezonde verblijfplaatsen op
aarde? Het hele jaar door zijn de temperaturen
hier aangenaam: ‘s winters gemiddeld 20
graden en ‘s zomers niet te warm met ca. 30
graden Celsius. Daarbij schijnt de zon meer dan
300 dagen per jaar en is de luchtvochtigheid
zeer laag. Ook de aanwezigheid van
zoutmeren en brede stroken dennenbos dragen
bij aan deze gezonde omgeving. Zware
industrie en drukke snelwegen treft men hier niet
aan.
Een korte vliegafstand, prachtige zandstranden, het fantastische bergland,
indrukwekkende vegetatie, pittoreske dorpjes, enkele wereldsteden, de gastronomie,
talrijke musea, kerken en paleizen, en meer dan 20 subtropische golfbanen van
wereldklasse! Zie hier nog enkele redenen om u meer dan welkom te voelen aan de Costa
Blanca.

Alicante
Alicante wordt gezien als de
hoofdstad van de Costa Blanca,
met haar lange zandstranden zoals
Postiguet, La Albufera en El Saladar.
Vanuit de haven kunt u een
boottochtje maken naar het eiland
Tabarca of inschepen voor een
zeiltocht.
In Alicante is genoeg te zien op
cultureel gebied, zoals de Santa
Maria kerk, het Santa Faz klooster,
het San Fernando kasteel of het
provinciaal archeologisch museum.
In de omgeving vindt u ook diverse natuurparken, waaronder het Canalejas park, met zijn
reusachtige ficussen.
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Golfbanen
In een straal van ca. 50 km rond Alicante ligt een scala aan prachtige golfbanen!! We
noemen er een paar:
El Plantio Golf: Deze par 72 Championship golfbaan staat
bekend om zijn rijke vegetatie, de uitstekende condities
van de greens en fairways en om zijn prachtige landschap.
De combinatie van een natuurlijke omgeving met
inheemse planten, samen met uitzonderlijke recreatieve
faciliteiten zorgen voor een zeer aangename ervaring. Het
zal een onvergetelijke belevenis zijn voor zowel
natuurliefhebbers als golfers. De baan is geschikt voor zowel
de beginnende als de ervaren spelers. Echter ongeacht uw
handicap kunt u erop rekenen dat uw vaardigeheden
zeker op de proef gesteld worden.
Alenda Golf: Alenda is een prettige baan en geschikt voor
iedere golfer, maar vergt vaardigheid en precisie voor
lange drives en puts. U kunt een redelijk snelle ronde
verwachten, aangezien alle holes aan elkaar gekoppeld
zijn, met korte afstanden tussen green en tee. De eerste 9
holes zijn breed met aan weerskanten veel bomen. De
greens op Alenda zijn voorzien van de nodige hellingen,
wat het putten tot een speciale uitdaging maakt.
Alicante Golf: Alicante Golf ligt aan de voet van de 'Sierra
Grossa', ten noorden van Alicante en vlak bij het strand van
San Juan aan de Middellandse Zee. Het is de enige 18 hole
par 72 baan op het Iberisch schiereiland die bestaat uit zes
par 3, zes par 4 en zes par 5 holes. Volop
birdiemogelijkheden dus, maar vooral veel afwisseling.
Alicante Golf staat te boek als een van de best
onderhouden banen van Spanje.
Font del Llop: Elke speler kan hier op eigen niveau volop
genieten vanaf 5 tee boxen naar 18 karaktervolle greens.
De holes liggen tussen de heuvels en zijn perfect
geïntegreerd in de vallei. Er loopt een smalle rivier die
waterlopen en vijf vijvers met elkaar verbindt. Deze
golfbaan en de schitterende omgeving staat garant voor
een heerlijk dagje golf met vrienden.
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Vervoer
We zijn in deze offerte uitgegaan dat u zelf de vlucht regelt. Indien gewenste helpen we u
graag en geheel kosteloos bij het zoeken naar een geschikte vlucht.

Parkeren bij de Luchthaven
Gaat u met de auto naar de luchthaven regel dan tijdig uw parkeerplaats
bij de luchthaven. Op onze website bieden wij een uitstekende
vergelijkingsservice van alle partijen zodat u eenvoudig kunt zien welke het
voordeligste is.
Kijk voor meer informatie op onze website www.golfreizen.nu/parkeren

Golfset huren (optioneel)
Wist u dat u tegenwoordig een vrij nieuwe Golfset kunt huren v.a. € 35 voor
een hele week? Vraag ons naar de mogelijkheden. U bespaart hiermee de
kosten uit die de luchtvaartmaatschappijen rekenen voor het vervoeren van
uw golftas. Transavia rekent hier € 50 voor en Ryan Air maar liefst € 60.
Kijk voor meer informatie op onze website www.golfreizen.nu/golfsethuren

Huurauto
Aanvullend regelen we een huurauto voor u; wij zijn uitgegaan van een
categorie EDMR (Opel Corsa, 4-deurs of gelijkwaardig) met AC. De
huurauto is o.b.v. “ophalen met volle tank en inleveren met volle tank.”
Andere auto’s zijn op aanvraag. Ophalen en afleveren de Airport. Geen extra kosten voor
verzekering of brandstof bij het ophalen van de huurauto. Inclusief alle benodigde
verzekeringen en zonder eigen risico.

Golf
We hebben in deze offerte nog géén extra
greenfees opgenomen i.v.m. de deelname
aan de Alicante Dutch Open. Indien
gewenst kunnen we greenfee(s) voor u
regelen op El Plantio Golf of andere
golfbanen in de omgeving zoals Alenda Golf,
Alicante Golf, Banalba Golf, Font del Llop,
etc.
De starttijden regelen we voor u aan de
hand van beschikbaarheid en uw voorkeur.

Golfreizen.nu – Mondia Travel B.V.
Tel. 085 - 784 94 43
Fax. 084 - 830 69 60
info@golfreizen.nu

Nassaustraat 40
4891 ZZ Rijsbergen
www.golfreizen.nu

KVK: 20154593
IAGTO: 1974
VvKR & GGTO

Prijsopgaaf
Prijs p.p.
Excl. Vlucht

17 – 20 feb 2017

16 – 20 feb 2017

Optie (1) – 3 nachten

Optie (2) – 4 nachten

374 Euro

409 Euro

INCLUSIEF
4/5 dagen (3/4 nachten) o.b.v. Logies & Ontbijt in een Appartement met 2 slaapkamers
Huurauto categorie EDMR o.b.v. 2 personen per auto
Golf: Deelname aan het Alicante Dutch Open 2017
Gratis gebruik van WiFi in en rondom het gehele resort
Gratis parkeren bij het resort (reserveren vooraf is niet nodig)
EXTRA KOSTEN
GEEN Reserveringskosten + bijdrage Garantiefonds (normaal € 25 per boeking)
OPTIONEEL
Toeslag bij verblijf o.b.v. Half Pension: € 22 per persoon per dag
Toeslag greenfee voor El Plantio Golf: € 45 per persoon
Toeslag bij verblijf Eenpersoonskamer: € 35 per nacht
Korting bij verblijf Appartement met 3 personen: € 15 per persoon
Korting bij verblijf Appartement met 4 personen: € 22 per persoon
VERZEKERINGEN (optioneel)
Kortlopende reisverzekering vanaf € 1,90 per persoon per dag
Een doorlopende annuleringsverzekering vanaf € 4 per persoon per maand
Een doorlopende reis- en annuleringsverzekering vanaf € 7 per persoon per maand
Wilt u een appartement delen met andere deelnemers, laat het ons dan gerust weten !!

Verzekering
Een Annuleringsverzekering voorkomt financiële zorgen wanneer
u onverwachts uw reis moet annuleren of onderbreken. Wel zo´n
prettig idee.
Wij zijn aangesloten bij Allianz Global Assistance en kunnen voor
u
een
kortlopendeof
doorlopende
reisen/of
annuleringsverzekering afsluiten. Kijk voor meer informatie en
direct berekeningsmogelijkheden op onze website www.golfreizen.nu/verzekeringen/.
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