
Träningsresor med Golf Plaisir
 

www.golfplaisir.se/glasriket2020
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast 
den 1 februari 2020. För mer information, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Madinat Makadi GC är en bana som lagts ut alldeles i närheten av Röda 
havet, dom 18 hålen som mäter 6 389 meter från gul tee är en vacker bana 
utlagd i öknen. Trots att det är öken så har man 3 hål där vatten kommer i 
spel. Man har planterat över 1 200 palmer längs banan men trots detta så 
ger den en öppen karaktär.

Träningsfaciliteterna Här är träningen ypperlig, du har en väl tilltagen 
drivingrange, puttinggreen, bunkrar och chipytor. Sedan har man även en 
9 håls par 3 bana. Det finns även ett par övningshål som går att använda 
om det skulle behövas. Närheten mellan områdena gör detta extra bra som 
ett träningsresmål. 

Jaz Makadi Star Hotel är ett 5-stjärnigt all-inclusive hotell som har allt 
man kan önska sig, uppvärmd pool, gym, relaxavdelning och bra mat.  
Tillsammans med Steigenberg golfbanan blir det en perfekt kombination. 
The Mivida Spa har vanlig bastu, ångbastu och jacuzzi för den som så 
önskar.  Madinat har med sin närhet till Röda havet även en privat strand 
som man kan åka till om man vill lämna resorten någon dag.

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Växjö - Hurghada t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Jaz Makadi   
 Star Hotel
•  All inclusive 
•  5 greenfees på Madinat
•  Träning under veckan

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:                   2.295:- 
Avbeställningsskydd:  400;-/700:-
Golfbagsförsäkring:                    195:-

Pris per person     

14.495:- 

Egypten Här är träningen ypperlig, en väl 
tilltagen drivingrange, putting-
green, bunkrar och chipytor + en 9 
håls par 3-bana.

Följ med Henrik Lisecke till Makadi Bay!
Makadi Bay, 25 mars - 1 april, 2020


