
www.golfplaisir.dk/adc-costanavarino
Tilmelding sker på ovenstående hjemmeside, hvor yderligere information om rejsen findes. For øvrig 
information, kontakt Anders Dahl Christiansen på anders@trainyourbrain.dk eller Kenneth hos 
Golf Plaisir på kbe@golfplaisir.dk (3520 1919)

Tilmelding

2020 skal startes med manér, og derfor skal I med på en fantastisk 
træningstur til Costa Navarino i Grækenland, som er noget af det bedste der 
findes! 

Bay og Dunes hedder de to golfbaner på Costa Navarino. Dunes ligger lige 
ved hotellet og er en fantastisk bane, som er designet af legenden Bernard 
Langer. Den er smukt placeret i det græske landskab med oliventræer og 
citruslunde. Bay Course ligger 7 km fra hotellet og er designet af Trent 
Jones Jr. Den lidt kortere og stragegisk fordrende bane har den smukkeste 
havudsigt på næsten alle huller. 

Westin Costa Navarino er et femstjernet hotel og resort med virkelig høj 
klasse, hvor du finder en behagelig og afslappet atmosfære. Her er 
luksuriøse og rummelige værelser, flere gode restauranter og skønne 
faciliteter med pool områder, beach club samt en stor spa.

Anders’ træning foregår i små grupper, så der er god tid til hver enkelt. 
Desuden bliver man målt på Trackman og får tilsendt personlig video med 
“før” og “efter” analyse, så man efter turen ved præcist, hvad man skal 
arbejde på i sit sving”.  

PGA Pro og tidligere landstræner, Anders Dahl Christiansen

Perfekt sæsonstart med Anders Dahl Christiansen REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Kalamata t/r
•  Transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Westin Costa Navarino***** 
•  Morgenmad og 5 middage
•  5 runder golf (2 x Bay inkl. buggy  
 og 3 x Dunes)  
•  Træning ved PGA Pro inkl. range 
 bolde

TILLÆG:
Enkeltværelse:                               2.900,-
Deluxe Sea View (p.p. i dbl):      700,- 

Pris per person     

14.995,- 

Forårstur til Europas måske bedste golf resort!   
Costa Navarino  |  16. - 23. marts 2020

Grækenland
Det fantastiske golf resort Costa 
Navarino  ligger længst ude på den 
smukkeste del af Peloponnes . Her er 
der bygget et skønt luksushotel og to 
fremragende golfbaner. 


