Res med Ekerums GK till Cape Kaliakra i Bulgarien!
Datum: 29 september – 6 oktober, 2018
I hjärtat av Cape Kaliakra, strax utanför den
charmiga staden Balchik, hittar du Lighthouse Golf
& Spa Resort, en oslagbar kombination av ett
femstjärnigt hotell och golfbanor av bästa slag i en
orörd och makalös natur. Anläggningen är belägen
på ”The signature golf coast” med flera storslagna
golfbanor på nära håll.
Med spel på tre signature courses, varav två med
gångavstånd från hotellet, fem greenfee och ett bra
träningsområde är detta den ultimata golfresan.
Under veckan blir det spel på Lighthouse egen 18hålsbana samt på de närliggande golfbanorna
Black Sea Rama och spektaktulära Thracian Cliffs.
Detta är verkligen en golfresa utöver det vanliga.
"You will not find a golf course like this anywhere
else on the planet", dessa stora ord har Gary Player
yttrat om sin skapelse Thracian Cliffs.

Detta ingår i priset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulgarien bär på en otrolig skönhet med härlig
natur, behagligt klimat, kilometerlånga stränder
och vackra klippiga kustremsor. Under vistelsen
bor du på femstjärniga Lighthouse Golf & Spa
Resort. Här kan du koppla av vid poolen eller
mjuka upp musklerna på hotellets stora spa.

Flyg t/r Köpenhamn/Arlanda-Varna inkl. skatter
och golfbag
Alla transfer t/r till hotell och golfbanor
7 nätter med del i dubbelrum
Frukost samt 5 middagar (halvpension)
5 greenfee med spel på tre banor (Lighthouse x
2, Black Sea Rama x 2, Thracian Cliffs inkl.
golfbil x 1)
Fria rangebollar på Lighthouse på speldagarna
Träning med Karl-Martin Härström & Thomas
Söderberg
Två yogapass
Svensktalande golfvärd från Easton Golf

Pris: 13.590 kr i delat dubbelrum
Enkelrumstillägg: 1.300 kronor
Byt ut en golfrunda på Lighthouse mot en runda
på Thracian Cliffs: tillägg 1.690 kr
Anmälan görs på telefon eller mail: 0733-562271,
karl-martin.harstrom@ekerum.com
Sista anmälningsdag 1/5
Välkomna!

