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Club de Golf Girona
Banan karaktäriseras av sina många 

sluttningar och kullar. Greenerna är små 
och de flesta tees upphöjda. 

PGA Golf de Catalunya
En helt otrolig bana som förfört en 

imponerad expertiskår. Den begåvade och 
genomtänkta designen, det välkompo-
nerade landskapet och de pedantiskt väl-
skötta greenerna och fairways har redan 
skapat ett anseende av högsta världsklass.

Pals Golf Club
Mycket typisk catalansk bana inbäddad 

i paraplyformad pinjeskog. Några härligt 
svepande hål, samtidigt som dess smalhet 
gör dem till en dröm för den strategiskt 
lagde spelaren. 

Tag chansen att följa med på golf-
skola till Costa Brava i norra Spanien. 
Golfskolan omfattar 3 dagar  med sam-
manlagt 6 timmar och bygger på att 
utveckla dig som golfare med hjälp av 
teknikträning och spel på banan. Vi kom-
mer att spela fyra olika banor, Emporda 
GC, Pals GC, Girona GC samt PGA 
Golf Catalunya.

Under veckan kommer vi att bo på 4-
stjärniga Hotel Aigua Blava. Efter en hård 
dag på golfbanan finns här goda möjlig-
heter att förkovra sig i den spanska mat-
kulturen! Tag chansen att utveckla ditt 
golfspel under gemytliga former! 

Varmt välkommen!
Stefan Bjällroth  
PGA Golf Professional
Tel: 0706 – 74 88 47
Peter Olsson
PGA Golf Professional
Tel: 0706 – 23 88 98
AIGUA BLAVA 
I den idylliska viken Fornells, en av 

de vackraste på Costa Brava, ligger detta 
familjeägda hotell. I bergssluttningen 
bara ett stenkast från stranden, har man 
lyckats skapa ett trivsamt och charmigt 
ställe där komfort och service sitter i hög-
sätet. Den stora trädgården och terras-
serna med utsikt över vattnet inbjuder till 
lugn och ro. Alla rum ligger med utsikt 
antingen över havet eller mot trädgården. 
Vill du inte gå ner till stranden för att 
bada kan vi i stället rekommendera hotel-
lets egen saltvattenpool. För den arbets-
sugne finns det konferensmöjligheter upp 
till 35 personer och i pauserna kan ni 
använda tennisbanorna, volleybollbanan 
eller spela pingis. Den törstige kan välja 
mellan tre barer och i restaurangen bjuds 
det traditionella medelhavsköket i kom-
bination med spännande moderna rätter. 
Med sju golfbanor i närområdet garante-
ras gästernas starttider.

GOLF
Empordà Golf Club
Empordà är en av de bästa banorna i 

Costa Brava området med 3 olika 9-håls-
slingor varav den första påminner om en 
typisk brittisk linksbana. 

CRAMO
www.cramo.se

Statoil Detaljhandel
www.statoil.com

JA Jakobsson
www.jajab.se

Jiba Holding
Kallin Consulting
Malaco Leaf
www.malacoleaf.com

Bjäre Kraft
www.bjarekraft.se

MXK Konsult
Graf mfl 
Lotsen Mäklarhus
www.lotsen.se

Vemdalsbagaren
Motion Multi Supply
Ivax Scandinavia
www.ivax.se

Per Karlsson
SAPA
www.sapa.se

Solsidan
www.solsidan.nu

Kattegat
Gastronomi & Logi
Kattegat
Gastronomi & Logi
Kattegat

www.kattegat.com

SEB Enskilda Banken
www.seb.se

Svenska Klasskort
www.svenskaklasskort.se

Thomas Leijon
www.lejonet.com

Tandläkarhuset i City
WIWA Byggentreprenad
Digital Express
www.digitalexpress.se

Ariel Foto A/S
Allers 
Hörsmölla
Lobomar
Lagerström & Möller
C&J Magnusson
Helly Hansen
Shabby Chic and the 
Bakery
Statoil
Matsäljarna City Snabben

BJÄLLIS GOLFSKOLA I SPANIEN VÅRA HUVUDSPONSORER

FAKTA & INFORMATION
DATUM: 14–21 Mars, 2005
ANTAL NÄTTER: 7 nätter
FLYG: SAS från Stockholm eller 
Köpenhamn till Barcelona t&r
AVRESA 
Stockholm – Barcelona 14.35 – 17.25 
AVRESA
Köpenhamn – Barcelona 15.00 – 18.35
ÅTERRESA
Barcelona – Stockholm 10.25 – 18.35
Barcelona – Köpenhamn 10.35 – 13.35
HOTELL: Hotel Aigua Blava 
I PRISET INGÅR
Flyg med SAS
Hyrbil 
Inkvartering på Aigua    
Blava, del i dubbelrum 7 nätter
Frukost
Greenfee: 5 rundor (2 Emporda, 1 
Pals, 1 Girona samt 1 PGA Golf   
Catalunya) 
PRIS: 11.995:- 
AVBEST.SKYDD: 295:- (frivilligt)
FÖRSÄKRING: Vi rekommenderar och 
förmedlar Europeiska Reseförsäk-
ringar, Ring Birdie för broschyr. 
GOLFSKOLA: 1.500:-
2 tim/dag i 3 dagar samt spel på bana 
med pro. 0:- 
TILLÄGG: Enkelrumstillägg: 2.595:-
Transport av golfbag på fl yg 500:-
Antal platser: 20
Sista anmälningsdag: 20 Dec, 2004

Bo Ljungberg
Anteckning
Ring Bjällis 0706-74 88 47 eller skicka email till stefan@bjallroth.com
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