GOLF VED VULKANENS FOD
Efterårsrejse til Sicilien og Etna med golftræf
Kombinér golf i smukke omgivelser med golftræf og hyggeligt samvær i en samlet
rejse med ophold på det skønne Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa på Sicilien.
Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa ligger naturskønt på den italienske ø Sicilien mellem parkerne Park of Etna,
Nebrodi Park og Alcantara River Park. Følg de snoede veje fra lufthavnen i Catania og mærk ægte siciliansk stemning
på din vej til resortet. Resortet har i alt 98 rummelige værelser indrettet i klassisk italiensk stil med enten balkon eller
terrasse med en betagende udsigt til de omkringliggende vinmarker og vulkanen Etna. I gåafstand ligger Il Picciolo
Golf Club, som er Siciliens ældste golfbane. Banen blev anlagt i 1989 og er siden blevet formet af naturen med
olivenlunde, endeløse rækker af vinranker og klipper af størknet lava med udsigt til vulkanen. Snyd heller ikke dig
selv for at opleve Sicilien uden for golfbanens rammer på enten vandring, ridning eller til vinsmagning på områdets
bedste vingårde.

Afrejse d. 3. - 10. november 2018
Pris pr. person i delt dobbeltværelse

kr. 8.995,TILMELDING TIL:
Jens Zacho, Profil Rejser
jeza@profilrejser.dk

Prisen inkluderer:
• Direkte fly med Norwegian fra København til Catania t/r
eller fly med KLM fra Billund til Catania t/r m/mellemlanding
• Golfbag indtjekket på flyet
• Privat transport fra lufthavn til hotel t/r
• 7 nætters ophold på Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa
• Morgenmad under hele opholdet
• 7 middage på hotellet (ekskl. drikkevarer)
• 5 runder 18-hullers golf på Il Picciolo med trolley
• Daglig adgang til hotellets spa (1 time pr. dag)
Enkeltværelsestillæg kr. 1.350. Ved flyrejse med KLM kræves
tilmelding til Flying Blue for at golfbags medbringes gratis. Rejsen
gennemføres ved minimum 20 deltagere (min. 10 fra Billund og min.
10 fra København). Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl.

OBS! Tilmelding hurtigst muligt og senest søndag d. 20. august 2018
For spørgsmål vedrørende rejsen kontakt Jens Zacho fra Profil Rejser på jeza@profilrejser.dk eller 77 33 56 20
Som golfarrangør har Profil Rejser nul i handicap
www.profilrejser.dk ∙ 78 75 29 84 ∙ golf@profilrejser.dk
Profil Rejser ∙ Rosenørns Allé 29, 1. sal ∙ 1970 Frederiksberg C
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