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LA MANGA CLUB 

Hotel Principe Felipe 5* 

Murcia - Spanje                            

06-10 oktober 2018 
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Beste leden, 

 
Exclusieve golfstage La Manga , Spanje. 
 
 
Bij deze willen wij U een golfstage voorstellen waarbij we, in een kleine groep, doelgericht 
gaan focussen op alle verschillende onderdelen van het golfspel, alsmede baan management. 
Op de baan introduceren we het stoplicht verhaal. 
Ieder ontvangt een golf technisch mapje en een persoonlijke analyse kaart. 
Video opnames worden gemaakt, die we individueel analyseren. 
 
Na deze stage zal U voldoende ondersteuning hebben om de ganse winter hierop door te 
oefenen en gewapend het nieuwe seizoen aan te vangen. 
 
Plaats: La Manga/Spanje  
Datum van donderdag Vertrek     6 oktober Antwerpen-Murcia    07.00-09.45u 
                                         Terugreis  10 oktober Murcia-Antwerpen  11.05-13.55u 
 
Kortom 4 daagse stage met alle aanwezige ingrediënten om  U een completere golfer te maken 
waarbij U nog meer plezier zal beleven aan uw geliefde sport.   
 
Voor extra inlichtingen aarzel niet om ons te contacteren. 
 
Working as a team to make you a better golfer. 
David & Alain. 
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HOTEL PRINCIPE FELIPE 5* 
 
Hotel Principe Felipe is een prachtig 5* hotel in het 
hartje van het 1400 hectare grote La Manga, een waar 
paradijs voor sportievelingen en liefhebbers van het 
kleine witte balletje. Daar het omringd is door twee van 
de drie parcours die op het domein liggen, is Principe 
Felipe dé ideale plek waar u exclusieve golfvakanties 
wenst door te brengen zonder u te verplaatsen, want 
hier ligt alles 'binnen handbereik'. Alles is zo uitgedacht 
dat uw vakanties in de beste omstandigheden verlopen, 
in een rustige en luxueuze omgeving, met een "full 
options" inrichting, een verfijnde keuken en een 5* 
service…  
Het is om al deze redenen en nog vele andere dat 
Principe Felipe in 2009 genomineerd was voor de 
"World Luxury hotel Awards". 
 
Zeer mooi ingerichte luxe kamers met badkamer met 
bad (aparte douche in Clubkamers en suites), 
haardroger, airco, minibar, flatscreen tv, gratis wif, 
telefoon, balkon en safe.  
 
La Manga club beheert meer dan 20 restaurants en bars, 
zowel binnen als buiten het complex, waar smaken 
geserveerd worden die even gevarieerd als smakelijk 
zijn: mediterraans, Indisch, Aziatisch, Mexicaans, 
ItaliaanS. 
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GOLFBANEN 

Reeds bij de uitvoer van de eerste plannen, 
werd de golf één van de belangrijkste 
onderdelen van het vakantiedomein La Manga.  
 
De drie banen van dit terrein hebben elk hun 
eigenschappen: De Zuidbaan (par 72) is de 
meest klassieke. Temidden van de vallei, 
beschikt hij over merkwaardige brede 
fairways, omringd door palmbomen en 
uitgestrekte greens. De uitdagingen bevinden 
zich in zijn details.  
 
De Noordbaan (par 71) strekt zich uit over een 
golvend terrein. U zult heel veel aandacht 
moeten schenken aan de barrancas; deze 
ravijnen, door de wind uitgehouwen, die de 
baan volgen of zelfs doorkruisen op belangvolle 
plekken.  
 
De Westbaan (par 73) doorkruist een meer 
bebost landschap, waar de palmbomen 
plaatsmaken voor pijnbomen. U doorloopt het 
grootste deel van de afstand, gedurende de 
eerste negen holes. Voor de laatste negen, 
komt het erop aan om blijk te geven van 
nauwkeurigheid en verbeelding. 
 
U speelt op de Noord – en Zuidbaan tijdens 
deze stage. 
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PRIJS 
 

Prijs op basis van 18 deelnemers. 

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer 0 €1400  0 €1400 

Supplement single kamer    0 €160 

Supplement golfzak op vlucht*   0 €70   0 €70 

Supplement trolley 3 dagen (7,8,9 oktober) ** 0 €60   0 €60 

Supplement buggy (voor 2 personen) **  0 €145 

*Max 10 golfzakken toegelaten op de vlucht (zie alternatief hieronder). 
** Supplementen voor trolleys en buggies ter plaatse te betalen. Reservatie vooraf is 
noodzakelijk! 
Minimum handicap vereist van 40.       Aankruisen wat voor u van toepassing is aub.  
 

Inbegrepen 

 
U kan ook ter plaatse golfclubs huren via onderstaande link (ong. €50 voor 4 dagen).  Zij 
bieden uitstekend materiaal aan en de clubs worden afgeleverd aan het hotel of de 
luchthaven.  Indien u hiervoor kiest, vragen wij de reservatie zelf te doen. 
http://www.murciagolfclubhire.co.uk/ 
 
Vluchten met TUI Fly, vertrek vanuit Antwerpen 

 06/10  Antwerpen-Murcia TB4901 07.00-09.45u*  (2u45)

 10/10  Murcia-Antwerpen TB1902 11.05-13.55u 

8kg handbagage en 20 kg ruimbagage inbegrepen, geen maaltijden voorzien op de vluchten 

(aan boord te verkrijgen tegen betaling). 

*Vluchturen onder voorbehoud. 

Hotel en golf 

 Transferten luchthaven-hotel-luchthaven met minibusje 

 4 x overnachting in het hotel Principe Felipe 5*, dubbel kamer, inclusief ontbijt 

 4 x 3 gangen diner incl dranken (1/2 wijn, bier, water, frisdrank) 

 6 oktober  

o 1x greenfee 9 holes 

o 1u gebruik driving range met ongelimiteerde ballen 

 3 x green fee 18 holes 

 3 x 3u gebruik driving range met ongelimiteerde ballen 

 Les en begeleiding door 2 golfpro’s 

http://www.murciagolfclubhire.co.uk/
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Niet inbegrepen: 

 Lunch 

 Extra dranken 

 Annulatie- en/of bijstandsverzekering 

o Annulatie + bijstand aan 7% van de totale reissom  0 akkoord 

o annulatie aan 6% van de totale reissom    0 akkoord 

Algemene voorwaarden 

 
Betalingsvoorwaarden: 

 Bij bevestiging ontvangt u een voorschotfactuur van 30%, die binnen 7 dagen dient 
voldaan te worden. 

 Saldo uiterlijk 1 maand voor afreis te betalen. 
 Bij wijzigingen aan uw reservatie of factuur, wordt een extra kost van € 25.00 

aangerekend. 
 
Annulatiekosten: 

 Vanaf inschrijving 30% 
 Vanaf 61 dagen tot 45 dagen voor vertrek 45% 
 Vanaf 44 dagen voor vertrek 100% 
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Inschrijvingsformulier 

NAMEN ZOALS VERMELD OP UW IDENTITEITSKAART!!                    

ALLE DOCUMENTEN WORDEN ELEKTRONISCH VERSTUURD (per e-mail) 

PERSOON 1  

DHR/MEVR NAAM  …………………………………………………………………………………………   

              VOORNAAM  .................................................................................. 

 

PERSOON 2  

DHR/MEVR NAAM  ……………………………………………………………..………………………..  

             VOORNAAM  ……………………………………………………………………………… 

 

 
ADRES:  ............................................................................................................ 

  ............................................................................................................ 

 

 
GSM  .............................................  VASTE TEL ............................................ 

 

 

E-MAIL:  ................................................................................................................................. 

 

 

HANDTEKENING:   .......................................................................................................... 

DATUM:    .................................................................................................................... 

 

 
Terug te sturen naar: TRAVEL PLUS, Verviersstraat 2-4, 2000 Antwerpen 

E-mail: travelplus.incentive@travelplus.be  Tel : 03/247.61.56  Fax: 03/248.08.87 
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