
LA SELLA
SPANIEN

Halmstad Golf Academy
Består av PGA-professionals Henrik Staff (Halmstad GK), Ulf Pettersson (Holm GK) 
och Anders Israelsson (Haverdal GK). Vi har arrangerat golfresor med olika leverantö-
rer i över 30 år nu och målet är att ge service utöver det vanliga och en golfskola där 
alla, oavsett nivå, får med sig nycklar till att utveckla sitt golfspel.

Träning
Golfskolan omfattar totalt 8-10 timmars träning, fördelat på tre dagar. Förutom indi-
viduella svingtips på rangen jobbar vi med närspelets alla moment under veckan. Vi 
följer även med 9 hål och coachar på banan.

Hotell & område
La Sella, ett 5-stjärnigt hotell som ligger fint inbäddat mellan naturparken Montgó och 
med Medelhavet och bara 10 minuter bort med bil ligger de charmiga kuststäderna 
Denia och Javea på Costa Blanca. Anläggningen ligger ca 1 timme från Alicantes 
flygplats. Hotellet erbjuder en välkomnande förstklassig service i kombination med ut-
märkta faciliteter med spa, bra restauranger och nyrenoverade rum. Området erbjuder 
ett brett utbud av möjligheter på fritid, kultur, gastronomi och sport i kombination med 
ett exceptionellt klimat.

La Sella Golf
Golfälskare hittar sitt paradis precis till hands på den intilliggande golfbanan La Sella. 
Banan gjordes om för några år sedan av Jose- Maria Olazabal och erbjuder 3 olika 
9-håls slingor. “Llebeig” är omgiven av vackra tallar och med den mäktiga utsikten 
över Montgó alltid närvarande. “Gregal” en plattare slinga med utmanande vattenhin-
der eller “Mestral” slingan, vars höjder ger en fantastisk havsutsikt.

Pris
17 995 SEK/person i dubbelrum
20 695 SEK/person i enkelrum

För bokning och mer information kontakta oss
Henrik Staff 070 - 858 4154
Uffe Pettersson 070 - 858 4152
Anders Israelsson 070 - 858 4003
Halmstadgolfacademy@gmail.com

Vad som ingår i resan
• 7 nätter i dubbelrum på Marriott La Sella (norr om Alicante)
• Frukost
• 4 luncher inkl. 2 dryck
• 5 middagar
• 3 dagars träning inkl. fria rangebollar
• 5 greenfee på La Sella inkl. hyrvagn
• Flyg från Stockholm eller Köpenhamn inkl. skatter, samt avgifter för golfbag och 

väska
• Transfer tur o retur, flygplats-hotell

Varmt välkomna att följa med oss till Spanien i höst!

Uffe, Henrik & Anders
Halmstad Golf Academy

La Sella 24-31 Oktober 2022


