
Inkludert:
• Direktefly t/r Værnes - Alicante
• Busstransport t/r Alicante - Oliva Nova
• Velkomstmiddag på hotellet inkl. drikke
• 7 overnattinger i dobbeltrom m/balkong (to deler rom)
• Stor frokostbuffet
• Golfbag på fly
• 5 greenfee på Oliva Nova Golf (a 18 hull)
• Tralle til golfbag alle dager
• 4 ganger 1 time undervisning i grupper opp til 10
• Rangeballer inkludert ved undervisning
• Fri bruk av internett på rommet
• Fri bruk av innendørs treningsfasiliteter
• Fri bruk av spa-avdeling (eksl. behandlinger)

Direkte fra Værnes 7. - 14. Mars 2015 Fra kr. 7 900,-       

OLIVA NOVA
Eva har tenkt seg på tur igjen, til Oliva Nova, og ønsker å ha med kunder, klubbmedlemmer og andre kjente på tur fra 7. 
til 14. mars.

Treninger blir ledet av Eva, og hun ønsker å spille golf med deltakerne, mens Sportsevent, ved Helge Sannes arrangerer 
turen, og vil ta seg av detaljene på hotell og golfbaner.

Sammen ønsker vi å gjøre vårt aller beste for at dette skal bli en super tur for alle.

Bildet over viser klubbhuset, mens bildet til venstre 
viser 16. green på Oliva Nova.

Prisen på 7 900,- er gyldig til 15.01.2015. Ta kontakt med:

Helge Sannes:   Eva Angvik Kristiansen:
E-post:  helge@sportsevent.no eva.a.kristiansen@gmail.com
Telefon: 917 59 265  977 05 020

Se flere bilder på våre nettsider: www.sportsevent.no

Følgende er ikke inkludert:

• Reiseforsikring for den enkelte
• Mat utover velkomstmiddag og frokost

Golftur til Oliva Nova

Tilbud ekstra greenfee:

La Galiana på Golffri dag: Inkl. transport med buss til banen, 
golfbil og 18 hull greenfee: 85 Euro

Valgfrie tillegg:

• Bo alene på rommet: kr 1 100,-
• To deler en golfsuite (to rom): kr 1 050,- pr person
• Rom med havutsikt: 450,- pr person
• Halvpensjon: kr 1 150,- 

 
Alle priser er oppgitt per person

Betingelser
Betaling skjer ved et depositum på kr 3 200,- etter påmeldings-
fristens utløp. Restbeløpet forfaller 3 uker før avreise. Prisene er 
kalkulert etter dagens kurs på Euro (kr. 8,20), og ved vesentlige 
endringer i kursen (mer enn 3%), vil endelig pris bli justert til valu-
takursene pr. fakturadato på hovedfaktura.


