
 
 

Jerslev den 18. november 2015 

Hej Alle Spaniens Golfere, 

Hermed følger info vedr.: 

1. Info pris tur 2016 
2. Golfbaner til match 
3. Golfbaner onsdag og lørdag 
4. Kontonummer til 2 og 3 rate 
5. Vin arrangement onsdag den 6. april 2016 

 
1. Flybilletter i særdeleshed, men også udgift til green fee er steget siden sidst. 

Vi må desværre derfor hæve beløbet fra 5500.- til 6000.-. 
 

2. Vi skal spille følgende baner: 
Søndag 3. april  La Finca  
Mandag 4. april  Lo Romero 
Tirsdag 5. april  Las Ramblas  
Torsdag 7. april Villamartin 
Fredag 8. april  Roda (Ny bane i forhold til 2015) 
 

3. Sammen med forhandlingen af priserne på ovenstående baner, har vi fået 
tilbud til følgende baner: 
Onsdag 6. april  Las Colinas   620,00 kr. 
Lørdag 9. april   El Plantio (nær lufthavn) 430,00 kr. 
Ovenstående priser er inkl. Delt buggy. 
De der ønsker at spille en eller begge dage, bedes sende en mail til Morten 
Kaffemand senest den 25. november 2015 på morten@piesen.dk. 
Indbetaling for disse baner senest 1. februar 2016 
For begge disse baner er det med starttider fra klokken 8.00 om morgenen. 
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4. I må gerne inden den 1. januar 2016, indbetale 2000.-, og igen senest 
den 1. februar 2016 indbetale 2000.- til fælles konto i Dronninglund 
Sparekasse. 
Reg. 9044 og kontonummer 0001599488. 
Husk at skrive jeres navn i feltet med oplysninger til modtager. 
 

5. Vi arbejder stadig med at arrangere en vintur onsdag den 6. april 2016.  
For at de der måtte ønske begge dele vil arrangementet blive lavet med start 
sidst på eftermiddagen, med aftensmad inkluderet i arrangementet. 
Vi er i dialog med et vinslot der ligger nord for Murcia, ca. 5 kvarters kørsel 
fra vores lejligheder. 
Pris m.v. Følger senere, se evt. www.bodegascastano.com 
 

 

 
 
Med venlig hilsen 
Det Nye Rejsekonsortium 
Preben Købmand & Morten Kaffemand. 

http://www.bodegascastano.com/

