Mauritius
Drömresan som slår allt
Följ med till paradisön Mauritius
Följ med till fantastiska Mauritius i Indiska oceanen. Drömresan som bara måste upplevas!
Vi bor på 5-stjärniga Heritage Le Telfair. Ett lyxigt hotell i koloniansk stil med härlig kritvit
strand längs med det vackra havet. Resorten har fått utmärkelsen som världens bästa lyxiga
golfresort, vilket säger en hel del om den fantastiska anläggningen. Aktiveter som tennis,
segling, cykling, kajak och snorkling mm ingår. Resan är en spelresa, men självklart ingår
golfträning för er som önskar. Vi kommer att erbjuda flera träningstillfällen, och du väljer
själv vilka du är med på. Upplev också skillnaden med coachning på banan!

Gourmet Bliss

Gourmet bliss är en all inclusive deluxe utöver det vanliga. Det erbjuds över åtta olika à la
carte restauranger för middagar och lunch. Restaurangerna är av högsta klass och serverar
fantastiskt goda rätter. Mycket med lokala råvaror och finess. Det serveras fri dryck fram till
kl 23, med mycket fint utbud av kända och exklusiva märken. Allt ifrån champagne, till finare
whisky, eller kanske något läskande på stranden. Önskas roomservice eller något äta ute på
golfbanan ingår självklart även det. Lyx i världsklass!

Heritage Golf Club

En riktigt fin och uppskattad bana med vyer som slår det mesta. Banan utmärktes 2014 till
Indiska Oceanens bästa golfbana av World Golf Awards. 2017 spelades en Europatour
tävling på banan. Under hela vistelsen ingår det obegränsat med golf. Du väljer själv hur
mycket du vill spela.
24 nov – 9 dec
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Flyg tur & retur Stockholm – Mauritius
med Emirates (via Dubai)
Golfbagstransport på flyget
Flygplatstransfer Mauritius
13 nätter i deluxe rum, Heritage Le Telfair*****
Gourmet bliss, ”all inclusive deluxe”
Obegränsad greenfee
Fri golfbil
Träning och spellektion
Rangebollar vid träning

Pris / person:

45 995:-

Enkelrumstillägg tillkommer
Max 12 deltagare

Resan säljs och marknadsförs av Pro Tours

+46 (0) 73-987 10 08
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www.cervingolf.se
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veronica@cervingolf.se

