
www.golfplaisir.dk/adc-mazagan
Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:
Golf Plaisir   Anders Dahl Christiansen  
Kenneth Bloch-Egendal  PGA Pro og indehaver af ”Train Your Brain”
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  anders-dahl-christiansen@mail.com

Information

Forårstur til Marokko med Anders Dahl Christiansen 
Mazagan  |  5. - 12. marts 2020

Pris per person,    

12.795,- 

Legenden Gary Player har designet en fremragende og afvekslende bane, 
hvor flere af banens huller ligger helt ned til Atlanterhavet. Det er en 
moderne golfbane, som kan være ganske udfordrende når vinden blæser, 
men fra tee har man god plads, da fairways er brede. Greens er store, og til 
tider ondulerede med udfordrende run-offs. Standen er typisk fremragende 
og det er en bane, man får lyst til at spille igen og igen. Træningsfaciliteter-
ne er helt i top og det gør det kun bedre, at man kan kigge ud over havet, 
mens vi øver sit shortgame. 

Mazagan Beach Resort modsvarer til fulde kvaliteten af golfbanen. Hotellet
er bygget som en moderne marokkansk borg med det store poolområde
omkranset af hotellet. Mazagan anses for et af Marokkos bedste resorts og
hotellet ligger blot et par hundrede meter fra klubhuset og lige ved 
Atlanterhavskysten. Hotellet har et fremragende spa, Afrikas næststørste 
kasino samt flere fremragende restauranter.

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.  

Velkommen!

PGA Pro og tidligere landstræner, Anders Dahl Christiansen

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København-Casablanca t/r
•  Transport af kuffert og golfbag
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på 
 Mazagan Beach Resort***** med 
      morgenmad og 5 middage (inkl.   
 soft drinks)
•  5 runder på Mazagan inkl. trolley
•  Træning ved PGA Pro inkl. rangebolde

FLYTIDER:
Udrejse           17:20 - 21:40
Hjemrejse    12:10 - 16:20

             
 

             Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.800,-
Tillæg for side seaview, kr. 1.200,- (pr person i dbl) 

På vidunderlige Mazagan spiller du 
fantastisk golf  lige ud til Atlanter-
havet og bor på på det enestående 
Mazagan Beach & Golf Resort.

Marokko

Eventyrlig golf 
ud til

Atlanterhavet


