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Information

Luksus efterårstur med PGA Pro Peter Jeppesen
Buenavista  |  13. - 20. november 2022

Pris per person,    

13.995,- 

Buenavista Golf ligger nærmest så unikt, som det kan. Hvis man skal 
forsøge at lave en sammenligning, er Bueanavista næsten som Pebble 
Beach i Californien, dog uden køer og skyhøj greenfee. Severiano 
Ballesteros har skabt en golfbane i uhørt dramatisk natur, vi tøver ikke med 
at kalde denne bane for unik. Det er svært, ikke at blive berørt. Buenavista 
er en golfbane, hvor udsigterne og omgivelserne er helt fantastiske. Banen 
ligger med afslutning ned mod havet, og foran har du det mægtige hav og de 
majestætiske Tenobjerge i baggrunden. Buenavista har seks par 5, seks par 
4 og seks par 3 huller, hvilket giver en skøn og varieret golfoplevelse.

Melia Hacienda del Conde er et virkeligt tophotel ved den utroligt smukke 
og dramatiske Atlanterhavskyst, hvor vi er sikre på, at I vil trives. Det er 
bygget i traditionel spansk stil, og præges af varme og høj kvalitet. Arkitek-
ten bag hotellet, har med forskellige terrasser og bygninger, skabt et hotel, 
der minder om en lille hyggelig by. Værelserne er veludstyrede og cirka 
40 kvadratmeter store. Foruden buffet- og a la carte restaurant, er der to 
udendørs swimming pools og et ”mammut-spa” på 2.500 kvadratmeter, 
som virkelig er en favorit blandt vores gæster. Hotellet henvender sig til det 
voksne publikum, og aldersgrænsen er 16 år. 
Peter vil sørge for et spændende program og for at alle deltagere får en 
vellykket og hyggelig tur! 

Peter Jeppesen
PGA Pro, Hørsholm Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Tenerife t/r inkl.  
 transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Melia Hacienda del Conde*****
•  1 adgang til hotellets spa (”Thermal  
 Circuit”) samt 15% på behandlinger 
•  Morgenmad og 6 middage
•  5 greenfees på Buenavista
•  Træning inkl. rangebolde

TILLÆG:
Enkeltværelse:                                     3.500,-
Golf View (per person i dbl):           500,- 
Sea View (per person i dbl):            1.000,-

Buenavista Golf er stedet på 
Tenerife, som man vender tilbage 
til. Den unikke golfbane ligger ud til 
Atlanterhavet og man er, hvor øen er 
smukkest - langt fra turistmasserne!

Spanien

Skøn sæsonafslutning
lige ud til

Atlanterhavet


