
 

GolfMartin Travel AB 
Gillevägen 36 

   371 60 Lyckeby 

www.golfmartintravel.se 
martin@golfmartin.com 
+46 733 50 62 73 

 
 

Golfskola på Islantilla med PRO Peter Johansson 

 

Varmt välkommen att boka din plats på höstens golfskola! 
 

Åk med PGA PRO Peter Johansson på golfskola till underbara Islantilla Golf Resort som ligger i 

Spaniens sydvästra hörn på gränsen till Portugal. Vi bor på AMA Hotel som ligger endast 200 meter 

från klubbhuset på Islantilla GC. Hotellet erbjuder bl.a. två utomhuspooler, inomhuspool, SPA och 

gym, och allt detta har du som gäst hos oss fri tillgång till. Från hotellet är det ca 800 meter ner till 

centrum och stranden där det finns flera butiker och restauranger. 
 

Islantilla GC är en 27-håls anläggning med 3 stycken 9 hålsslingor som kombineras olika varje dag. Det 

här gör att du får en ny upplevelse under varje runda. Anläggningen har också utmärkta 

träningsområden med stor drivingrange, putt och pitchinggreener. Vårt hotell erbjuder mer än bara 

golf så följ gärna upp golfrundan med massage, turkiskt bad eller ett dopp i jacuzzin. Ni kan också 

bada i inomhuspoolen eller varför inte ta ett dopp i utomhuspoolen när vädret tillåter.  
 

På golfskolan varvar vi träning och spel på banan under ledning av vår PRO Peter Johansson. Vi som 

önskar ställer upp i veckans tävlingar och utmanar våra nyfunna vänner.  
 

Önskar ni en lite längre vistelse på golfskolan kan med fördel stanna kvar på Islantilla och njuta av vår 

Longstay Academy med Peter Johansson som värd. Notera ert önskemål vid anmälan. 
 

En lärorik och rolig vecka väntar oss på Islantilla Golf Resort!  

 

Golfskola på Islantilla 9 – 16 november 2019 
Resan inkluderar följande:      

7 nätter med del i dubbelrum på Hotell Sentido AMA Islantilla 

7 Frukostbufféer 

7 Middagsbufféer, inkl. dryck till maten 

5 golfrundor på Islantilla Golf  

Golfskola ca: 10 timmar med PRO Peter Johansson 

Fri tillgång till SPA avdelning och Gym 
 

  Pris: 9 575: -  per person 

Valfria tillägg: (per person) 

Enkelrumstillägg       1 500: -  

Flyg Köpenhamn – Faro inkl. golfbag t/r fr. 3 700: -  

Transfer Faro flygplats – Islantilla t/r  fr.    500: - 
 

Anmälan:  

Anmälan senast den 20 juli 2019 till GolfMartin Travel på 

martin@golfmartin.com Begränsat antal platser. 

Läs mer om resan på www.golfmartintravel.se 

Önskar ni flyga från annan ort? Kontakta oss så ordnar vi det. 

GolfMartin Travel står för resegaranti via Kammarkollegiet   
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