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Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg tfn 031-41 12 00 eller 0705-41 49 03 

 

HÖSTENS NYHET 
Följ med på vår 8-dagars golfresa till 

Murcia – La Torre Golf med boende på fina 

DoubleTree by Hilton Hotel mitt på La 

Torres fina golfbana! 

Resan startar: Tisdag 10 november 2020 

Välkomna till vårt nya härliga golfresmål utanför Murcia! Följ med oss till den del av Spanien som har 
det mildaste och torraste klimatet. Här spelar man golf året om, och det är fortfarande sommarlika 
temperaturer i november! Vi bor på golfbanan, det fina Hotel DoubleTree by Hilton La Torre Golf & 
Spa Resort Murcia erbjuder 5-stjärnig klass och att promenera till 1:a tee tar bara ett par minuter! 
Under tre dagar spelar vi på La Torre´s fina golfbana. De två andra dagarna spelar vi på El Valle Golf  
(ca 20 min busstransfer). Båda golfbanorna tillhör populära GNK Golf Murcia. 

 
Hotel DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa Resort (Foto: Hilton Hotels) 

Tisdag 10 november 
Samling på Landvetter Flygplats senast kl. 07.00. Avresa från Göteborg-Landvetter med Norwegian 
Air International direkt till Alicante kl. 08.50 med ankomst Alicante kl. 12.15. Efter ankomst 
busstransfer till vårt fina DoubleTree by Hilton Hotel med läge på La Torre´s fina golfbana utanför 
Murcia. Hemsida:  www.hilton.com/en/hotels/mjvltdi-doubletree-la-torre-golf-and-spa-resort. Vid 
14.30-tiden beräknar vi att vara på hotellet. Under vistelsen ingår middag och frukost varje dag f o m 
middag 10/11 t o m frukost 17/11. 
 

Onsdag 11 november – måndag 16 november 
Under fem dagar spelar vi golf tre dagar på La Torre Golf där hotellet ligger samt två dagar på El Valle 
Golf. Golfbanornas hemsida: www.gnkgolf.com  Lördag 14 november tar vi ledigt från golfspelet. Till 

http://www.hilton.com/en/hotels/mjvltdi-doubletree-la-torre-golf-and-spa-resort
http://www.gnkgolf.com/
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mysiga hamnstaden San Javier med stränder, restauranger och nöjen tar en taxi ca 20 min. Till den 
större staden Murcia med historia, arkitektur, kultur och ett stort utbud av restauranger tar en taxi ca 
30 min. Vill man stanna på hotellet kan man njuta sol och bad vid den fina poolen. Alternativt kan man 
ju spela golf även på den lediga dagen mot greenfee. Förutom att spela bra golf arrangerar vi tävlingar 
varje golfdag. Det är självklart frivilligt att delta i dessa tävlingar, men de allra flesta brukar delta. För 
att delta i dessa fem tävlingar betalar man 200 kr under transfern till hotellet tisdag eftermiddag. 
Vinster inte bara till de bästa utan vi lottar även ut ett fåtal priser. 
 

Tisdag 17 november 
Frukost på hotellet. Kl. 09.45 kommer vår buss som skall ta oss till Alicantes flygplats. Vid 11-tiden 
checkar vi in på vårt flyg med Norwegian Air International som avgår kl. 13.00, och vi landar på 
Landvetter kl. 16.30.   
   

PRIS: 14 800 kr        (Enkelrumstillägg 2 900 kr) 

I priset ingår: 
- Flygresa med Norwegian Air International direkt Göteborg-Alicante t/r.   
- En resväska  (max 23 kg) och en golfbag (max 20 kg) på flyget t/r.  Handbagage får väga max 10 kg.. 
- Busstransfer flygplats-hotellet t/r.  
- Sju övernattningar i dubbelrum på Hotel DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa Resort Murcia 
- sju middagar och sju frukostar. 
- Fem greenfee enligt programmet.   
- Busstransfer till El Valle Golf de två dagarna vi spelar där.  
 

       
Dubbelrum på Hotel DoubleTree by Hilton La Torre Golf & Spa Resort  (Foto: Hilton hotels).     
 

 

Hotellet ligger på golfbanan La Torre Golf (Foto: GNK Golf) 
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El Valle Golf (Foto: GNK Golf) 
 
 

Glöm ej passet! 
Anmälan:  
Du anmäler dig till Komfort Resor på telefon 031-41 12 00, mobil 0705-41 49 03 eller via mejl 
anders@komfortresor.se 
 
Det är viktigt att ange era namn exakt som i passet.  Meddela dessutom adress, telefonnummer,  
e-mejladress, exakt HCP och golf-ID.  
 
Anmälningsavgiften är 3 000 kr. Bekräftelse kommer när ni gjort er bokning. Där finns information 
om när anmälningsavgift och slutlikvid skall betalas. Ytterligare information om resan kommer i 
denna bekräftelse.  
 

Avbeställningsskydd: 
Komfort Resor erbjuder inte längre avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin 
hemförsäkring eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt 
betalkort, så finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker.   
 

Komfort Resor har ställt lagstadgad resegaranti enligt Kammarkollegiets regler. 
www.kammarkollegiet.se/resegarantier    

 

Välkommen till ett av höstens golfäventyr! 
 

Teknisk arrangör: 
 

 
               Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg, tfn 031-41 12 00 eller 0705-41 49 03 

www.komfortresor.se 
 

Golfresor med gemenskap 

mailto:anders@komfortresor.se
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier
http://www.komfortresor.se/

