
Golfferð GM til Valle del Este á Spáni 21 okt.- 01. nóv 2020.  

VITAgolf í samstarfi við GM ætla að bjóða uppá 11 nátta golfferð til Valle del 

Este í haust 2021. Flogið verður til og frá Alicante í beinu leiguflugi með 

Icelandair á Boeing 757 vél. Brottför þann 21. október kl. 08:50  lent í 

Alicante kl. 15:10. Flugtími heim þann 1. nóvember frá Alicante kl. 14:20 og 

lent í Keflavík kl.17:50. 

 

Valle del Este er suður af Alicante og tekur aksturinn frá flugvellinum u.þ.b.  2 tíma. Valle del 

Este býður uppá frábæran 18 holu golfvöll með fjölbreyttum holum og vel hönnuðu 

æfingasvæði ásamt pútt og vipp flötum.  

Stórglæsilegt 4* hótel er við golfvöllinn með svölum og útsýni yfir golfvöllinn.  

Hægt er að skoða allt um svæðið á VITAgolf vefsíðunni hér.    

  

Verð:   

303.900 kr. á mann í tvíbýli        

333.900 kr. í einbýli     

  

Innifalið:   

Beint leiguflug til og frá Alicante með Icelandair    

Flutningur golfsetts (hámark 15kg) og farangur (hámark 20kg)   

Akstur milli flugvallar og hótels     

Gisting með fullu fæði.   

Ótakmarkað golf með golfbíl   

Fararstjóri VITAgolf: Sigurpáll Sveinsson PGA golfkennari 

  

Bókunarleiðbeingar:   

Vinsamlega lesið eftirfarandi áður en bókað er:  Þegar bókun er gerð, verður að greiða 

staðfestingargjald  kr. 40,000.- einnig er hægt að greiða upp ferðina. Bókunarkerfið leiðir 

ykkur áfram og þið fyllið inn í þá reiti sem óskað er eftir.     

 

Hægt er að nota allt að 100.000 vildarpunkta í þessa ferð sem jafngilda 60.000 kr. Allar 

upplýsingar varðandi punktastöðu koma fram í bókunarvél. Eingöngu er hægt að nota 

eitt kortanúmer fyrir hverja bókun (þegar bókað er á netinu)    

  

Til að bóka ferðina notið linkinn hér við hliðina vita.is Þá kemur upp síða þar sem beðið er 

um hópanúmer: 3026 

 

Hver er áhættan ef ferð er bókuð núna og ferðinni verður aflýst vegna Covid?  

Áhættan er engin því eins og við höfum sýnt fram á frá upphafi Covid tímabilsins, höfum við 

staðið 100% við endurgreiðslur og inneignarbeiðnir og það breytist ekki! Við bendum einnig 

á nýja ferðaskilmála vitavernd.  

 

Ef þið lendið í vandræðum við að bóka, vinsamlega hafið samband við okkur hjá VITAgolf.  

Við vonum að þið njótið ferðarinnar til Valle del Este😊     

 

Kær kveðja,   

VITAgolf - Signhild, Tómas og Peter   

S: 5704458/5704457 - golf@vita.is 

https://vita.is/ferd/valle-del-este-a-spani
https://vita.is/ferd/morgado-i-portugal
https://vita.is/hopabokanir
https://vita.is/vernd

