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Följ med till Cambrils med boende på fina 

Hotel Centurion Playa och med golfspel fem 

dagar på Bonmont’s och Lumine’s fina banor! 

8 dagars golfresa med avresa onsdag 25 oktober 2017 

 
Välkomna till Cambrils, vårt nya resmål  11 mil söder om Barcelona! Här spelar man golf året om, och 
det är fortfarande sommarlika temperaturer i oktober! Vi bor i år på fina 4**** Hotel Centurion 
Playa som ligger 20 minuter med buss till Bonmonts fina golfbana och även 20 minuter till Lumine 
Golfs två härliga golfbanor! Under två dagar spelar vi på Bonmont, de andra dagarna spelar vi på 
Lumine golfs två banor Lumine Hills (2 dagar) och Lumine Lakes (1 dag). 

 
Vårt 4**** Hotell Centurion Playa vid stranden utanför Cambrils 

Onsdag 25 oktober 
Samling på Landvetter Flygplats senast kl. 08.30. Avresa från Göteborg-Landvetter med Norwegian 
Air Shuttle direkt till Barcelona kl. 10.20 med ankomst Barcelona kl. 13.20. Efter ankomst och 
bagageupphämtning väntar busstransfer till Cambrils och Hotel Centurion Playa (se bild ovan). 
Hotellets hemsida:  www.centurionplaya.com. Vid 15.30-tiden beräknar vi att komma till  hotellet 

http://www.centurionplaya.com/
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och kl. 19.30 samlas vi till välkomstmiddag i hotellets fina restaurang, och därefter möts vi till ett 
informationsmöte inför veckans golfdagar.  Vin och vatten ingår varje kväll till middagarna! 
 

Torsdag 26 oktober – tisdag 31 oktober 
Under fem dagar spelar vi golf på Bonmonts fina bana utanför Cambrils (www.bonmont.es) , och på 
Lumine Golfs två fina banor utanför Salou: Lumine Lakes och Lumine Hills.  (www.lumine.com). Söndag 
29 oktober tar vi ledigt från golfspelet. Då kan vi t ex ta lokalbussen till den vackra staden Tarragona 
(2,5 mil), eller kanske njuta solen vid den fina stranden eller vid hotellets pool. Alternativt kan man ju 
spela golf även denna dag mot extra greenfee. Förutom att spela bra golf, arrangerar vi tävlingar varje 
dag. Det är självklart frivilligt att delta i dessa tävlingar, men de allra flesta brukar delta. För att delta i 
dessa fem tävlingar betalar man 200 kr under informationsmötet onsdag kväll.  
 

 
Ett standard dubbelrum på Hotel Centurion Playa 
  

Onsdag 1 november 
Resans sista dag börjar med frukost på hotellet.  Kl. 10.00 kommer vår buss för att hämta upp oss för 
färd tillbaka till Barcelonas flygplats. Flyget med Norwegian Air Shuttle avgår kl. 14.00, och kl. 17.15 
landar vi på Landvetter.   
 

 
Lumine Lakes, hål 5 

 

http://www.bonmont.es/
http://www.lumine.com/
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PRIS: 10 900 kr             (Enkelrumstillägg 1 000 kr) 
 

 
I priset ingår: 
- flygresa med Norwegian Air Shuttle Göteborg-Barcelona t/r.   
- en resväska och en golfbag, båda max 20 kg ingår på flyget t/r.  Handbagage får väga max 10 kg.  
- busstransfer flygplats-hotellet t/r .  
- sju övernattningar i dubbelrum på Hotel Centurion Playa i Cambrils, sju middagar och sju frukostar. 
- vin och vatten ingår till varje middag 
- fem greenfee enligt programmet.   
- busstransfer till golfbanorna varje speldag t/r 
 

 
Lumine Hills hål 13 med hål 17 i bakgrunden. 
 

 
Bonmont Golf 
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Anmälan:  
Gör du enklast till Komfort Resor på telefon 031-41 12 00, mobil 0705-41 49 03 eller via mejl 
anders@komfortresor.se 
 
Det är viktigt att ange era namn exakt som i passet.  Meddela dessutom adress, telefonnummer,  
e-mejladress och golf-ID.  
 
Anmälningsavgiften är 2 500 kr. En skriftlig bekräftelse kommer när du gjort din bokning. Här anges 
ytterligare viktig information om resan, samt information om när anmälningsavgift och slutlikvid skall 
betalas

 
Bonmont Golf 

 
 

Avbeställningsskydd: 
Komfort Resor erbjuder inte längre avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin 
hemförsäkring eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt 
betalkort, så finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker.   
 

Glöm ej passet! 
 
 
 

Välkommen till höstens golfäventyr! 
 

 
Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg, tfn 031-41 12 00  eller 0705-41 49 03 

 

www.komfortresor.se 
 

Golfresor med gemenskap 

mailto:anders@komfortresor.se
http://www.komfortresor.se/

