Tag med til eksotiske Mauritius på Heritage Awali med
Premium all inclusive
14 – 28. Januar 2020

Kære golfer,
Efter en god start på sæson 2019, har jeg arbejdet på at få denne tur til Mauritius stablet på benene. Vi har
valgt at ny eksotisk destination med Premium All Inclusive, hvor der venter mange gode oplevelser til jer.
I kan læse mere om turen på denne og kommende side og jeg håber at I finder det interessant.

Inkluderet i prisen:

Med venlig hilsen
Nigel Willett – Kokkeldal Golf Club

• Fly t/r med Emirates Airlines fra København til Mauritius via Dubai t/r
• Mad & drikke samt 30 kg bagage (inkl. golfbag) + 7 kilo håndbagage på flyet
• Transport fra Mauritius lufthavn til hotellet t/r
• 12 nætter på Hertage Awali Golf & SPA Resort***** i Deluxe Garden view dobbeltværelse
• Premium All Inclusive fra ankomst til afrejse (spørg Nigel for mere info)
• 11 dages ubegrænset golf på Heritage Awali Golf´s mesterskabsbane inkl. buggy på 1. runde
• 1 gratis ryg massage på 45 min (skal bruges indenfor de første 3 dage mellem kl. 09 & 15)
• Gratis adgang til Seven Seas Spa
• Gratis bolde på driving range
• Mange forskellige aktiviteter både på land og til vand (spørg Nigel for mere info)

Pris kr 34.995,- pr. person
Opgradering til Deluxe Seaview værelse kr. 3.885,- pr. person

Se mere information om flytider, beskrivelse af hotel og golfbanerne &
bestilling af rejsen på næste side….

Information om Mauritius turen

Fly info 14.01.2020
kl. 14:20 – Kastrup (København)
kl. 23:45 – Dubai
kl. 02:25 – Dubai (15.01.2020)
kl. 09:10 – Mauritius (15.01.2020)
OBS: vi tager forbehold at flytiderne kan ændre sig.

27.01.2020 (+1 nat)_____________
kl. 23:00 – Mauritius
kl. 05:40 – Dubai
kl. 08:20 – Dubai (28.01.2020)
kl. 12:20 – Kastrup (København)

Heritage Awali Golf & Spa Resort *****
Hvis man er ude efter et All Inclusive Resort på Mauritius så behøver man ikke at kigge længere end til
Heritage Awali Golf & Spa Resort. Det ligger på sydsiden af Mauritius mellem krystalklare laguner og den
grønne frodige natur– et helt fantastisk sted!
Resortet tilbyder ikke bare en meget lækker golfbane, men også en afslappet atmosfære, mange
aktiviteter bade på land og til vand i tillæg til øvrige underholdning. Hotellet giver et fasinerende
kulturelt indblik i den afrikanske arv med etnisk og elegant udsmykking. “Awali” betyder tilbage til
rødderne. Noget man får følelsen af på resortet. Det magiske med stedet er, at det har den perfekte
balance mellem luksus, enkelthed og meget stor venlighed af personalet.
Golfbanen er noget helt for sig selv og har været vært for flere Europatour turneringer senest i
november 2019. Den er udfordrende for alle spillere og samtidig en hyggelig bane som enhver vil synes
om. Det er også en fin Par 3 bane og gode træningsfaciliteter på Heritage Golf Club.
Hotellet har 160 værelser, hvor de fleste er Deluxe værelser på 52 kvm. Alle værelserne er udstyret, som
man forventer af et 5-stjernert hotel. Heritage Awali Resort er kendt for sin meget gode All Inclusive,
som man kan nyde fra ankomst til afreise. Der er vældig mange restauranter og barer at vælge imellem
med retter fra alle forskellige verdenshjørner.
Spa Seven Colours spreder sig ud over 3000 kvm og har 18 behandlingsrum, dampbad, sauna, hammam,
vichy bade, vitalitets- og kølepools, samt en restaurant.
Heritage Awali er virkelig et paradis og et fantastisk resort.

Tilmeld dig rejsen her: Klik her>>
Eller kontakt Nigel i shoppen eller på nigel@nigel.dk
Obs! Rejsen afvikles ved max. 14 personer.
Tilmeldingsfrist 15. oktober.

