
 

GOLF HOLIDAY ANDALUCIA SPAIN 
 
 4th– 11th December 2021 

 
 

 

Senator Marbella SPA Hotel**** is located in the heart of Marbella’s Golden 
Mile, one of the most exclusive areas in the Andalusian city 
 

    
➢ 7 nights including Breakfast - €1,190  based on 2 people sharing (single room €120 

extra ) 
➢ Private return airport and golf transfers (based on one group travelling together) 

 
➢ 5 rounds of golf at:  

o Calanova Golf 
o  El Paraiso Golf Club 
o Miraflores Golf 
o Cabopino Golf Marbella 
o Chaparral Golf 

 
➢ Golf Buggies every day 
➢ Golf Set hire if needed €40 (Much easier for travelling and no extra flight charge for 

the bag)    
    

➢ Playing Lesson every day 
 

Not Included: 
 

   

Flights:  
On Saturday 4th December there are 4 Airlines flying to Malaga: 
 

    

Different times on the day.  Book your own flight based on your preference.  Average price is 
€140 return.  
 

If all booked on same flight would be easier for airport transfer  

 
Pro: Mus Deboub – I will be there already when you arrive 
Contact: musdeboub@gmail.com 



 

GOLFVAKANTIE ANDALUSIË SPANJE 
4 – 11 december 2021 

 

 

Senator Marbella SPA Hotel**** is gelegen in het hart van Marbella's Golden Mile, een van de 

meest exclusieve gebieden in de Andalusische stad 

 

➢ 7 nachten inclusief ontbijt - €1,190 op basis van 2 personen die delen (eenpersoonskamer €120 extra) 

➢ Privéluchthaven- en golftransfers (op basis van één groep die samen reist) 

 

➢  5 ronden golf op:  
o  Calanova Golf 
o  El Paraiso Golfclub 
o  Miraflores Golf 
o Cabopino Golf Marbella 
o Chaparral Golf 

 

➢  Elke dag golfbuggy's 

➢  Golf Set huren indien nodig € 40 (veel gemakkelijker voor reizen en geen extra vluchtkosten voor de tas)   

➢ Elke dag les spelen 

 

Niet inbegrepen: 
    
Vluchten:  
Op zaterdag 4 december vliegen er 4 Airlines naar Malaga: 
 

    

Verschillende tijden op de dag.  Boek uw eigen vlucht op basis van uw voorkeur.  Gemiddelde prijs is €140 
retour. 
 
Als ze allemaal op dezelfde vlucht zouden boeken, zou het gemakkelijker zijn voor luchthaventransfer 
 

Pro: Mus Deboub – Ik zal er al zijn als je aankomt 
Contactpersoon: musdeboub@gmail.com 


