Följ med Peter Johansson till Cambrils
och Lumine på en long stay med träning!
Datum: 31 jan - 28 feb 2018
Pris: 10.790:Bokning: Bokning sker via Sunbirdie. Ange
bokningsnummer 1260565. Det finns 20 platser.
Följande ingår i priset: boende i 3-stjärnig lägenhet (1 sovrum, enkelrum) (baserat på att ni är två som bor
tillsammans) på Apartaments Aragó på Costa Dorada i 4 veckor (28 nätter) inklusive el, värme, fritt internet
i lägenheterna, städning (ej köket) och byte av lakan/handdukar 1 gång per vecka, slutstädning, service av vår
personal på plats och fri golf på Lumines 45 hål (18 + 18 + 9) under din vistelse samt golfskola 2 gånger i
veckan a´ 2 timmar inkl rangebollar, enligt program.
Frivilliga tillägg: Enkelrumstillägg: 3.080:- Balkongtillägg: 2.100:-

Cambrils handlar mycket om mat. Cambrils kallas för ”Costa Doradas gastronomiska centrum”
och här hittar du inte mindre än två! Guide Michelin-restauranger – med förvånande låga priser.
Byns matfokus smittar av sig på övriga restauranger och här finns bland annat flera små underbara
tapas-barer. Fisken hämtas i havet alldeles utanför kusten och runt hörnet finns fiskhandlare där den
nyfångade fisken ligger på is och bara väntar på att bli tillagad.
För den som aldrig varit i Cambrils tidigare är överraskningen stor. Det är ju så här man vill bo
under vinterhalvåret!
Info om boendet – Aragó
I centrala Cambrils (endast 300 m från stranden, strandpromenaden och mitt bland alla restauranger) ligger det trevliga och helt nyrenoverade lägenhetshotellet Aragó. Det är samma ägare som
populära Port Cambrils och de har även hotellet Port Eugeni, som ligger i samma byggnad som
lägenhetshotellet Aragó. Lägenheterna är som sagt nyrenoverade, 3-stjärniga och det är snyggt och
rent.Varje lägenhet har kök/matplats/vardagsrum, badrum och separat sovrum. Internationell TV
och fritt Wi-Fi finns i lägenheterna. I byggnaden finns en tvättstuga. Här bor man mitt i Cambrils
och har bara några hundra meter till fiskmarknaden, stranden, strandpromenaden mm.
Alla lägenheter har tillgång till en gemensam takterrass.
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PETER JOHANSSON
Jag heter Peter Johansson och
har haft golfen som min passion
sedan jag var 10 år gammal.
Till min stora glädje har jag fått
möjligheten att jobba med GOLF
i över 20 år! Dels som relativt
framgångsrik tournament player
och efter ”avslutad” tävlingskarriär, som tränare med elevens
önskemål i fokus. Grunderna i
mitt tränarskap baseras på din
förmåga och dina önskemål.. Vi
har ju alla lite olika förutsättningar. Min önskan är att du ska ha
roligt med din golf på din nivå.
Jag har sedan 2010 anordnat
och varit tränare på golfresor
till Spanien och Portugal, både
höst-, vår- samt Longstay-resor.
Jag ingår i Niblick, Vi är ett antal
pro´s som jobbar tillsammans på
ett antal klubbar i Skåne. Under
vår svenska säsong jobbar jobbar jag som tränare på Värpinge
i Lund, Skepparslövs GK och på
Östra Göinge i Knislinge,
Välkomna att resa ner till Costa
Dorada och Cambrils med mig
och Sunbirdie.
Peter Johansson
+46708-24 60 93
peter@niblickgolf.se
www.niblickgolf.se
http://www.facebook.com/PeterJohanssonNiblickGolf

