Golfstage met Tom Blanckaert
MARBELLA
Van 15 tot 20 November 2020
Sol Marbella Estepona Atalaya Park 4*

Met individueel ingerichte kamers ligt het uitstekende Sol Marbella Estepona - Atalaya Park op maar 2.6 km afstand
van El Saladillo Beach. Opgericht in 1964, onderging het hotel een volledige renovatie in 2002.
Het eigendom is op 6 km afstand van Haven Puerto Banos ingericht. Sol Marbella Estepona - Atalaya Park beschikt
over een prachtige locatie vlakbij de kerk en de basiliek.
Bars, restaurants en golfbanen zijn maar een klein stukjie lopen.
Alle kamers zijn uitgerust met een flatscreen TV, een zitruimte en een bank. Een aantal kamers biedt een prachtig
uitzicht op Andesgebergte. Badkamers met een droger, gratis toiletartikelen en badjassen worden in de kamers
verstrekt.
Sol Marbella Estepona - Atalaya Park verstrekt een buffet ontbijt. Het restaurant La Torre biedt fantastische
gerechten uit de internationale keuken. Wijn, koffie en thee wachten in een glas in de café bar. Een winkelgebied
onderscheidt zich met Graham's Pizzeria en Guangdong Chinese Restaurant binnen 1000 meter afstand van het
pand.

Atalaya New Course

Een prachtige aanvulling op de oude Atalaya-baan. De baan begint rustig, maar bereidt u voor op heel wat
inspanning in de heuvels.

Atalaya Old Course

De brede fairways van deze in 1968 geopende par 72 parkbaan naar klassiek Engels ontwerp zijn omzoomd door
eucalyptus- en pijnbomen in combinatie met kleurrijke struiken. De bekende designer Bernard von Limburger
ontwierp de baan die tegen de spectaculaire Concha bergketen is aangelegd. De variatie in teeposities maakt de
baan voor golfers van elk niveau interessant.

Prijs omvat :
-

-

Vlucht met transavia incl 20 kg bagage en 15 kg golftas
15/11 Eindhoven 07h30 – Malaga 10h20
20/11 Malaga 19h40 – Eindhoven 22h40
5 nachten verblijf in een Sol standard kamer
Half Pension (excl dranken tijdens de maaltijd)
5 greenfees : 2 x Atalaya Old en 3 x Atalaya New incl buggies
5 x 2,5 h les
Luchthaven transfers

Totale prijs : € 1490,Single supplement : + € 200,Supplement sea view : + € 90,- per kamer
Annuleringsverzekering :
Dubbel : € 89,42
Single : € 101,02

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHIED EN PRIJSVERANDERINGEN

