
ABU DHABI
Förenade Arabemiraten

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 fyra dagar. Förutom 
individuella svingtips på rangen jobbar vi med närspelets alla moment under veckan. 
Vi följer även med 9 hål och coachar på banan.

Hotell & område
Följ med oss på denna härliga golfresa till otroliga Abu Dhabi. Under 7 dagars tid följer 
du med på en oförglömlig golfresa där vi varvar träning, spel på bana och härligt
sällskap. Här kommer ni få ta del av en enastående miljö både på och utanför
golfbanan, god mat och en fantastisk golfupplevelse. Vi bor på det fina fyrstjärniga 
Crowne Plaza Yas Island. Hotellet ligger granne med golfbanan Yas Links, där vi
spelar 5 rundor.

Golf, Yas Links
Spektakulära Yas Links rankas som den 48:e bästa banan i världen (Golf Digest) och 
designades av Kyle Phillips. Banan ligger läckert utmed Persiska viken och stod värd 
för Abu Dhabi HSBC Championship 2022.

Pris
27 750 SEK/person i dubbelrum
31 350 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
• Frukost
• 5 middagar
• 4 dagars träning inkl. fria rangebollar
• 5 greenfee på Yas Links
• Flyg från Köpenhamn, inkl skatter och avgifter samt golfbag och resväska
• Transfer på plats i Abu Dhabi

Varmt välkomna att följa med oss till Abu Dhabi i vår!

Henrik, Uffe & Anders
Halmstad Golf Academy

Abu Dhabi 14-21 Mars 2023


