
Träningsresor med Golf Plaisir

Anmälan

www.golfplaisir.se/t2sflorida
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
15 oktober 2017. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Senator Course är en klassisk Floridabana som passar alla typer av golfare. 
Den kräsne som söker utmaningar kan också få det på denna mäster-
skapsbana med par 72. Då anläggningen ligger i Miami Lakes-området så 
är vatten ett naturligt inslag på banan som på de flesta andra golfbanor i 
Florida. Senator Course uppgraderades så sent som 2013, då lades samtli-
ga spelytor om och såddes med senaste typen av bermudagräs. Golfbanan, 
som tillhör de gamla klassiska banorna, öppnades första gången redan 
1962 och ritades ursprungligen av Bill Watts. 1998 gjorde Kipp Schulties 
en omfattande ombyggnad av banan.  

Shulas Hotel & Golf  har 205 rum som är inredda i Florida-stil, med trägolv 
och givetvis luftkonditionering som håller Miami-hettan borta. Nära ho-
tellet finns Shula’s Steakhouse Original, som är väl värt ett besök då det är 
ett av de mest firade steakhousen i Florida. Här får man sig en riktigt fin 
köttbit och även skaldjur för den som föredrar det. Hotellet ligger bara tre 
minuter från klubben och transporten till golfbanan ingår i resans pris. 

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Arlanda - Fort Lauderdale t/r
 Flyg den 30/1 från Fort Lauderdale
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  9 nätter i dubbelrum på Shulas Hotel &  
 Golf
•  Frukostpension 
•  8 greenfees på Senator Course
•  Del i golfbil
•  Uppbokad träning inkl. bollar

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:      4.195:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

 18.695:- 

USA

Florida är verkligen ett Mecka för 
golfare med sina tusentals golfba-
nor. Vi spelar på klassiska Senator 
Course i Miami Lakes-området.

Följ med på golfresa till Florida!          
Shula | 21 - 31 januari, 2018


