Förbättra din golf i vinter!
Följ med Peter Johansson till Costa del Sol
på en Mid eller Long Stay med träning

Datum: 31 jan–28 feb 2019 (2, 3 eller 4 veckor)
Pris 2 veckor: 11.495:- 3 v: 12.995:- 4 v: 14.295:Bokning: Bokning sker via Sunbirdie. Begränsade platser
– först till kvarn! Ange ”Proresa Peter Johansson”.
Pris per person för 2, 3 eller 4 veckors (14, 21 eller 28 nätters) boende i lägenhet med 2 sovrum och
eftermiddagssol på Manilva Sun (baserat på att ni är två personer i varje lägenhet) inklusive el, värme,
städning, byte av lakan och handdukar en gång per vecka, slutstädning samt fritt medlemskap på La Cañada
Golf och golfskola med Peter Johansson vid 2 tillfällen per vecka á 2 timmar per tillfälle (totalt 16 timmar)
inklusive rangebollar, enligt program.
Ev tillägg: Enkelrumstillägg: 175:- per natt | Extra natt: 345:- per person och natt.

Manilva Sun ligger strax söder om Estepona på Costa del Sol, i närheten av La Duquesa och La
Duquesa Marina. På resorten har du en restaurang men söker du ett större utbud är det inte mer
än 1,5 kilometer till stranden där det finns ett antal restauranger. Fortsätt ytterligare några hundra
meter och du kommer till La Duquesa Marina, med stort utbud av restauranger. Utefter kusten
finner man små härliga orter som Bahia de Casares, Marina de Casares och även Estepona som inte
ligger mer än 15 kilometer bort. Kort och gott har du ett stort utbud av restauranger och nöjen på
bekvämt avstånd.
Resorten Manilva Sun är byggd som en liten andalusisk by, där utomhuspoolen, restaurangen och
baren är själva centrum. Manilva Sun är gemytligt med trevliga och fräscha lägenheter med 2 sovrum och eftermiddagssol. På anläggningen finns en stor uppvärmd pool, restaurang, bar och till och
med en golfsimulator! Vi kan tänka oss att det kanske avgörs några roliga bett på kvällskvisten…
Under din Long Stay har du medlemskap på den mycket trevliga parkbanan La Canada, en av kustens trevligaste banor som slingrar sig fram i den lätt böljande terrängen. Banan är lätt att gå även
om det finns några mindre nivåskillnader, men golfbil behövs inte. Många hål har vackra vyer och
fantastisk utsikt över Medelhavet. Banan är inte så lång och har varierade hål där vissa är breda och
andra där det verkligen gäller att spela klokt och strategiskt.
Ta chansen till en oförglömlig Mid eller Long Stay med fokus på träning och det ljuva livet.
Följ med Peter Johansson till Costa del Sol och Manilva Sun...

08-458 00 00 | info@sunbirdie.com

PETER JOHANSSON
Jag heter Peter Johansson och
har haft golfen som min passion
sedan jag var 10 år gammal.
Till min stora glädje har jag fått
möjligheten att jobba med GOLF
i över 20 år! Dels som relativt
framgångsrik tournament player
och efter ”avslutad” tävlingskarriär, som tränare med elevens
önskemål i fokus. Grunderna i
mitt tränarskap baseras på din
förmåga och dina önskemål.. Vi
har ju alla lite olika förutsättningar. Min önskan är att du ska ha
roligt med din golf på din nivå.
Jag har sedan 2010 anordnat
och varit tränare på golfresor
till Spanien och Portugal, både
höst-, vår- samt Longstay-resor.
Jag ingår i Niblick, Vi är ett antal
pro´s som jobbar tillsammans på
ett antal klubbar i Skåne. Under
vår svenska säsong jobbar jobbar jag som tränare på Värpinge
i Lund, Skepparslövs GK och på
Östra Göinge i Knislinge,
Välkomna att resa ner till Costa
Del Sol och Manilva med mig och
Sunbirdie.
Peter Johansson
+46708-24 60 93
peter@niblickgolf.se
www.niblickgolf.se
http://www.facebook.com/
PeterJohanssonNiblickGolf

