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FANTASTISK GOLF OCH HÄRLIGA UPPLEVELSER!

UTFLYKTER - SHOPPING - TEMAVECKOR - KULTURUPPLEVELSER - VINPROVNING - HÄLSOTEMA...!



VILKA ÄR VI SOM STÅR BAKOM VAMOS VIAJES UPPLEVELSERESOR?

Detta lyxhotell ligger på Costa Blancas strand Playa San de Juan 
och ligger omgiven av grönskande trädgårdar. Det här är den 
perfekta platsen att slappna av i Medelhavets solsken.  Transport 
till och från fl ygplatsen samt till golfbanorna kan ordnas till själv-
kostnadspris. Alicante ligger bara 6 km från hotellet. 

Hotell med härligt soligt läge med utsikt över hela hål 18 och 10. 
Lyxigt med all möjlig service! Ligger på golfbanan Alicante Golf 
med golfbilarna i garaget. 
Spårvagn och tåg “direkt” utanför. 500 meter till Playan. Ett centra 
direkt utanför med många restauranter och caféer, samt härliga 
och trygga promenadstråk. 

Lägenheter i olika storlekar, de fl esta är nyrenoverade. 
I centrum av “gamla” Playa San de Juan, bara 200 meter från play-
an. Centralt beläget: 100 meter till spårvagn och buss, Internetcafe, 
barer, bagerier, restauranger och livsmedel. 300 meter till saluhall. 
700 meter till golfklubben. Boende på Concorde har möjlighet att 
spela på golfbanan Alicante Golf.
Här bor du nära den härliga nyrenoverade strandpromena-
der längs med havet, kantat med restauranger och mas-
sor av palmer. Belyst på kvällarna, även själva playan - 
underbart vackert! 4 mil rakt över viken ser man silhuetten av 
Benidorm. Möjlighet till härlig och fascinerande promenad runt 
Al Cabo udden. 

Lägenhetshotell Citrac Apartamentos / Edifi cio Concorde

Hesperia Golf & Spa Hotell ****

Hesperia Golf & Spa Hotell, 4-stjärnigt ****

Hotell Sidi San Juan, 5-stjärnigt *****

ARENA Spa & Gym
Vamos Viajes har avtal med närliggande 
gymet ARENA och vid en veckas vistelse 
bjuder vi på ett dagkort på gymet för hela 
veckan.

Arena är ett av Europas finaste gym med 
träningsmöjligheter och swimmingpool, 
jacuzzi med masserande jetstrålar som 
får dina muskler och kropp att slappna av 
efter golfrundan! 

ARENA Spa & Gym

Vi har rest över hela världen och sett många golfbanor och platser 
men av någon orsak så kommer vi alltid tillbaka till Alicante och 
Spanien. 

Vi känner att det är lagom avstånd från Sverige och det går numera 
snabbt och effektivt att ta sig hit från Stockholm, Göteborg, Malmö/
Köpenhamn. Alla har möjlighet åka ned en weekend eller stanna 
längre. Härlig omgivning och underbara golfbanorna, där Alicante 
golfbana är vår ”huvudbana” , samt hotell och lägenheter. 

Vi vill göra detta till en riktig oas och få våra gäster att trivas och 
vilja komma tillbaka dels på grund av platsen i sig, men också för 
att det har fungerat med service och kvalitet och att vi erbjuder 
något extra när det gäller den personliga touchen och gemenska-
pen. Vi vill bygga relationer som ett långvarigt partnerskap med 
våra gäster. Vi vill ge våra gäster en total upplevelse som de skall 
minnas och vilja sprida budskapet också till sina vänner.

Verksamhetsidé
Vi vill skapa möjligheter att spela fantastisk golf med spännande 
upplevelser. Bidra till avkoppling på bekvämt avstånd till både 
golfbana, boende, gym, spa, shopping och restauranger.

God service och säker kvalitet för våra gäster är vårt motto!

Målgrupp
Alla är välkomna att resa med oss! Vi välkomnar grabb-
gänget, tjejgänget, veterangänget, par, singlar familjer etc. 
Ett stort engagemang för våra gäster är viktigt för oss och där-
för tar vi gärna hand om mindre grupper om 10 till 15 personer 
åt gången, vilket skapar den personliga touchen för våra resor som 
gör att våra gäster vill komma tillbaka. 

Naturligtvis ordnar vi också resor för större grupper. Är du golfpro 
så ser vi gärna att du vänder dig till oss så hjälper vi dig att ordna 
allt inför t.ex en klubbresa. Begär offert för större grupper.

Vi hälsar Er välkomna till oss här i Alicante!

BOENDE OCH FACILITETER



GOLFBANOR

 - “OASEN MITT I STA´N” -

    I samband med boende på hotell Sidi San 
Juan har ni även möjlighet att spela på golfbanan Bonalba. Taxi 
till och från fl ygplatsen i Alicante ingår i paketet samt shuttlebus 
till och från de olika golfbanorna.

Vår egen huvudbana är Alicante Golf som är av högsta 
kvalitet! Den ligger 10 minuter från centrum av Alicante nära till 
stränderna på Playa San de Juan vid Medelhavet. Golfbanan är 
verkligen en ”grön oas” nära staden Alicantes puls. 
Banan, som är designad av Seve Ballesteros, är den enda 18 hål, 
par 72 banan på Iberian Peninsula som har kombinationen av 6 
par 3, 6 par 4 och 6 par 5 hål. Den har ett eget vattensystem vilket 
gör att de kan hålla gräs och växtlighet friskt och fi nt hela året om. 
Frodiga fairways och bra greener. Ballesterolayout.

I närheten av 18:e green ligger Hesperia Alicante Golf & Spa Hotell 
och från ”19:e hålet ” kan du blicka ut över 18:e green. Alicante 
Golfbana är en bana av högsta klass och huvudattraktionen är 
greenerna som har en utmärkt design och är i utmärkt skick. 

Läs mer om banan på www.vamosviajes.se. Där kan du läsa om 
varje hål och de utmananingar som banan erbjuder.

Golfbil ingår alltid i priset, vilket är bra med tanke på banans upp-
lägg. Stort och fi nt klubbhus med stor restaurant med bar.
Bra priser. 

Vi har egna platsvärdar/golfvärdar/tränare på plats. 

Vår egen pro, Tom McCowan, tar hand om träningen om du önskar 
få hjälp med detta. Se även våra temaveckor!
Tom McCowan är född i Skottland och har bott i Spanien i mer än 
17 år. Tom är golf professional och är pro på Alicante golf Club. 
Tom är Maestro y Jugador professional under the Real Federacion
Espanola de Golf. Han är medlem i Spaniens golfförbund för       
professionella.

När det gäller hjälp att hitta svingen, att chippa och putta etc 
så hjälper Tom dig med detta. Deltag gärna på någon av våra golf 
och träningsveckor så får du hjälp av Tom.

Vi garanterar att du får en av de mest njutbara upplevelserna 
på Costa Blanca kusten. Alicante golfbana är ett måste att spela 
för alla golfare.

Vamos Viajes hälsar dig hjärtligt välkommen 
till vår “HEMMABANA”.

Temaveckor
Under våren och hösten 2010 kommer vi att arrangera ett antal 
specialveckor med olika tema. Läs mer om vårens teman på vår 
webbplats. Håll också utkick efter höstens temaveckor. Vi upp-
daterar webbplatsen kontinuerligt.

Aktiviteter
Vi arrangerar även gemensamma turer och bilutflykter i och 
runt Alicante. Några exempel på turer fi nns på vår webbplats.
Där kan du även läsa om Vamos Viajes förslag på egna utfl ykter
i omgivningarna!

TEMAVECKOR OCH AKTIVITETER

VÅR PERSONAL SOM GUIDAR PÅ VÅRA UTFLYKTER ÄR BÅDE SVENSK- ENGELSK- OCH SPANSKTALANDE OCH HAR MYCKET GOD KUNSKAP OM ALICANTE MED OMNEJD.

    Vamos Viajes har fått möjlighet att kunna 
erbjuda våra gäster en helt ny golfbana som är gjord för Er som vill 
njuta av fantastisk golf. Banan heter FONT DEL LLOP  Golf Resort 
och är en 18 håls bana som ligger alldeles intill Medelhavskusten.  
Banan kommer att öppna i mars 2010 och är underbart kuperad 
med många utmaningar . Banan har fl era tees och är anpassad 
så att du kommer välja tee efter ditt hcp. Greenerna är ondulerade 
och stora. Klubbhuset inbjuder till skön atomosfär efter golfen och 
maten är excellent. 

Kom och spela med oss på denna bana som ger dig en fantastisk naturupplevelse. Banan ligger 25 minuter från våra hotell och 
lägenheter. Vid behov av transport ordnar vi det.



FANTASTISK GOLF OCH HÄRLIGA UPPLEVELSER!

     - GOLFTRÄNING MED VÅR PROFESSIONELLA PRO

    - GOLFVÄRDAR PÅ PLATS SOM TALAR SPANSKA

   - BOKADE STARTTIDER

  - MÖJLIGHETER TILL GYMTRÄNING PÅ ETT AV EUROPAS MODERNASTE GYM

 - TRANSPORTER INKLUDERAT FRÅN FLYGPLATS SAMT TILL GOLFBANAN VID BEHOV

Kontakta oss:
E-mail: kontakt@vamosviajes.se
Internet: www.vamosviajes.se

Välkommen att höra av dig till oss för diskussion om upplägg 
för just din resa. Begär offert för större grupper.

- GOLFTRÄNING MED VÅR PROFESSIONELLA PRO

- MÖJLIGHETER TILL GYMTRÄNING PÅ ETT AV EUROPAS MODERNASTE GYM

UTFLYKTER - SHOPPING - TEMAVECKOR - KULTURUPPLEVELSER - VINPROVNING - HÄLSOTEMA...!

VAMOS VIAJES ERBJUDER ALLTID PERSONLIG KONTAKT I SAMBAND MED BOKNINGSANMÄLAN.

Observera att vid inbokning av resa uppge att du har golfbag med 
dig . Denna betalas som regel på fl ygplatsen som extra bagage.
Kontrollera noggrant vad som gäller för respektive fl ygbolag. 

Avstånd från Flygplatsen  20 minuter med transport.
Flyg bokar du själv med någon av våra rekommenderade fl ygbolag 
gå in på vår webbplats så har du direkt länk.

DU KAN STANNA 4 NÄTTER ELLER FLER 7, 14 ELLER 28, 
ELLER VALFRITT ALTERNATIV SOM DU UPPGER VID BOKNINGSTILLFÄLLET.


