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noticias #03
Promoties en nieuwsfeiten van onze gecontracteerde golfbanen.
Voor meer informatie en reserveringen: hello@villaconmigo.com

Alhaurín Golf by Severiano Ballesteros
18-HOLES PAR 72: deze 18-holes par 72 golfbaan, ontworpen door de legendarische 
speler Severiano Ballesteros, biedt een prachtig uitzicht op de Sierra de Mijas en de 
Middellandse Zee.
9-HOLES PAR 3: In Alhaurin Golf is het ook genieten van een 9-holes par 3 golfbaan. 
Uniek door zijn schoonheid en lay-out, een uitstekende plek om te beginnen met deze 
sport. En voor de gevorderde speler is het een perfecte baan om te trainen.

Najaars promotie:
Geldig van 1 oktober tot en met 30 november 2019 voor nieuwe reserveringen.
1 greenfee 18 holes + buggy* + picnic + menu + drankje voor ............. €   73,-
2 greenfees 18 holes + buggy + picnic + menu + drankje voor ............ € 135,-
4 greenfees 18 holes + buggy + picnic + menu + drankje voor ............ € 248,-
* gedeelde buggy

Stay and Play:
Geldig van 1 oktober 2019 tot en met 31 mei 2020.
Speciale aanbieding voor gasten van Villa CONMIGO bed & breakfast.
Een samenwerking tussen Alhaurín Golf en Villa CONMIGO bed & breakfast.

Stay and Play pakket A

Onbeperkt spelen!..
Onbeperkte golfen (baan par 72)
+ picnic tasje
   (fruit + water + muesli-reep)
+ buggy
+ oefen golfballen
+ menu & drankje
   (frisdrank, bier of glas wijn)
€ 80,-  per speler
Optioneel: huur van golf clubs € 20,- per speler

Stay and Play pakket B

Nog nooit golf gespeeld?..
Dit is je kans en ervaar het spel.
Golf-les (oefenveld)
(maximum 4 personen en duur van 2 uur)
+ oefen golf-clubs
+ oefen golf-ballen
+ menu & drankje
   (frisdrank, bier of glas wijn)
€ 60,-  per speler
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