
Inkluderat i resan:

• Direktflyg t/r  Kastrup – Nice inkl resväska & golfbag
• Transfer t/r Nice Airport – Valescure Resort
• 6 nätter i delat dubbelrum Charm på Hotel de Valescure

• 5 middagar (3-rättersmeny)
• 3 greenfees på Valescure GC ink rangebollar
• 1 greenfee Esterel GC

• Träning med Christel & Anna-Karin

Pris 14 998 kronor per person

Enkelrumtillägg 2800 kronor

Nu är det dags för ännu en resa med Christel & Anna- Carin och vårt populära ”Ladies Only-koncept”. Denna gången går resan till 
Franska Rivieran! Precis som förra året sträcker sig resan över sex nätter med fyra golfdagar med spel och träning samt en dag med tid över 
till andra semesternöjen. Valescure Golf Resort blir vår bas. Anläggningen ligger inte långt från kuststaden St Raphael cirka en timme 
väster om Nice, mitt emellan Cannes och St Tropez. Valescure är en resort med en minst sagt intressant historia, både vad det gäller 
golfbanan och hotellet!

På Valescure GC kommer du att pegga upp på en golfbana med anrik historia. Banan invigdes redan 1895 med målsättning att göra 
regionen till favoritresmål för den engelska sociteten. Anläggningen och golfbanan har givetvis moderniserats sedan dess men layoten 
påminner fortfarande mycket om en traditionell brittisk parkbana. Här väntar en mix av doglegs, kortare par 4or och längre par 3or, 
generösa fairways och relativt små greenområden samt pinjeträd som snyggt ramar in många av hålen. Banan är relativt kort och lätt att gå. 
En av dagarna blir det dessutom spel på grannbanan Esterel GC, en Robert Trent Jones Sr bana som ligger på andra sidan vägen från 
Valescure. 

Najeti Golf Hotel de Valescure ligger i direkt anslutning till klubbhuset och har även det en intressant historia. Ursprungligen byggdes 
hotellet som bas för norska deligationen i samband med världsutställningen i Paris 1889. Det nuvarande hotellet har 63 rum som nyligen 
har renoverats och har balkong eller terrass. I samband med senaste renoveringen byggdes en liten spa-avdelning med bastu och jacuzzi 
samt behandlingsrum om du önskar ge trötta golfmuskler lite välförkänt lyx. 

Centrala St Raphael nås antingen med buss eller en kortare taxiresa. Denna populära semesterort är bland annat populär för sin långa 
strandpromenad som är kantad av restauranger och lite shopping. Ett annat alternativ, på ungefär samma avstånd, är medeltidsstaden 
Frejus där du kan strosa runt i charmiga kvarter med många historiska byggnader. 
För anmälan klicka här>>
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 20.e oktober 2019.

För mer information kontakta Anna Carin; tcpprogolf@hotmail.com alt Christel; shop@kavlingegk.se
Kontaktperson på Golfbreaks är Fredrik Wickman; prose@golfbreaks.com eller 08 - 52 503 855

Följ med Christel & Anna-Carin till Franska Rivieran!
Valescure Golf Resort 1 - 7 april 2020

Dags för ännu en oförglömlig Ladies Only-resa!
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