
For tilmelding og yderligere information, kontakt Anders Dahl Christiansen (2883 2845)
anders-dahl-christiansen@mail.com eller Kenneth hos Golf Plaisir på kbe@golfplaisir.dk (3520 1919)

Tilmelding

Dubai Hills GC er den nyeste golfbane i Dubai, men det føles som den har 
været der i mange år! Her har man skabt 18 huller i brede fairways og store 
greens. For en ørkenbane er den lettere kuperet og banen kantes af flere 
smukke vandhazarder. 
The Montgomerie er en linksinspireret bane, som er kendetegnet ved sine 
store greens, generøse fairways og gode stand. Man har en flot udsigt til 
Dubais skyline, og golfoplevelsen er anerkendt som en af de bedste i Dubai. 
Arabian Ranches er designet, så den passer ind i det naturlige terræn. På 
trods af, at man befinder sig i et ørkenområde, så er der få bunkers, men en 
del waste areas.  I det hyggelige klubhus hersker en dejlig stemning. 

På Wyndham Dubai Marina bor man centralt og ikke langt fra banerne. 
Hotellet er et stiligt business hotel, hvor standardværelserne er 26 kvm 
(mulighed for opgradering). Du er nær stranden og den vibrerende marina,  
og samtidig har du kort afstand til det centrale Dubai med shopping, Burj 
Khalifa og det smukke springvand, samt alverdens øvrige oplevelser. 

Anders  vil følge jer nogle huller de første par dage, så træningen kan 
tilrettelægges bedst muligt ift., hvad der er mest brug for i gruppen. 

Velkommen! 

PGA Pro Anders Dahl Christiansen

Sublim golf i pulserende Dubai! REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Dubai med 
 Emirates t/r
•  Transport af 30 kg bagage
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Wyndham Dubai Marina**** med 
     halvpension
•  5 runder golf inkl. buggy og 
 transfers (1 x Arabian Ranches,          
     2 x Montgomerie, 2 x Dubai Hills) 
•  Træning ved PGA Pro inkl. 
      rangebolde

FLYTIDER:
25. marts                      14:20 - 23:45
1. april                      08:20 - 12:20

TILLÆG:
Enkeltværelse:                       2.900,-
Junior suite:                           1.200,- (pp i dbl)
Grand Room:                         2.200,- (pp i dbl)

Pris per person     

14.695,- 

Forårstur til Dubai med Anders Dahl Christiansen      
Wyndham Dubai Marina  |  25. mar - 1. apr 2019

De Forenede Emirater
Velkommen til vidunderlige 
Dubai. Her spiller I de ypperste 
golfbaner i sublim stil og bor centralt 
ved marinaen i Jumeirah området.


