
10 - 13 MAJ 2020 

Pris: 9 950:-
Sista anmälningsdag: 31/12-2019

För bokning och förfrågningar  
0708 584 055 alt. info@futuretravel.se

Priset kan ändras pga justerad valutakurs

- Enkelrumstillägg: 1 495:- 

- Vid anmälan, uppge fullständigt passnamn, adress, 
email & mobilnummer. Eventuella allergier. Om ni vill 
spela ihop med någon speciell.  

- OBS: Begränsat antal platser! 

Hotellet tar en turistskatt på 4,40€ per person/natt som 
tillkommer. Den betalas till hotellet vid utcheckning. 

     RESE- OCH GOLFPAKET INKLUDERAR
- 3 dagars sann glädje 
- Flyg med SAS tur & retur Arlanda - Palma de Mallorca  

inkl. incheckat bagage & golfbag 
- Transport mellan flygplats & hotell 
- 3 nätter i dubbelrum på ’Be Live Collection Son Antem’ 

inkl. frukostbuffé 
- 2st middagar på Vagabundos inkl. vin & öl 
- 2x18 hål på Golf Son Servera inkl. vagn 
- Fritt inträde till hotellet SPA ”Son Antem” 
- Fritt inträde till gym

PALMA DE MALLORCA 
SPANIEN

TAPAS & GOLF PÅ MALLORCA 
Det är dags för vad som ryktas vara det roligaste golfeventet 
under 2020. Ähh, vi startade ryktet själva så låt oss säga 
århundrades roligaste golfevent. Är ni intresserade av 3 
dagar på Mallorca, 2 rundor fantastisk golf, flyg, boende och 
mat på stjärnkrogen Vagabundos by STHLM Tapas (Vi la till 
stjärnan själva) Spelformen är 2 manna scramble. Finns ingen 
roligare spelform!! Detta event riktar sig inte mot den seriösa 
golfaren som vill sänka sitt HCP utan mer till den "roliga 
golfaren". Vi kommer att äta två middagar på Vagabundos by 
STHLM Tapas. Smårätter från hela världen precis som i 
Stockholm på STHLM Tapas, tillagade av köksmästare Victor 
Camacho. Glädjen i matsalen står Emilio, Tessan & Cissi för. 
Galet trevliga prickar! 

GOLF SON ANTEM 
Vi bor tre nätter på 5-stjärniga ”Be Live Collection Son 
Antem” som ligger i direkt anslutning till golfklubben. 
Patrick och Peter serverar ett glas, eller två, iskall cava på 
morgonen, så slipper vi en onödig uppvärmning på 
rangen! Till det en härlig frukostbuffé. Hotellet ligger en 
kort bilfärd från stranden. Golfbanan är bra! Lite för lätt om 
man slår långt, rakt och är en bra puttare. 
 

Se till att anmäla dig snarast för att säkra din plats!  
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