
 

Met Hans von Burg naar het zonnige Spanje 

Aldiana Alcaidesa****(Costa del Sol) 

 31 oktober - 07 november 2019 
 

Geachte golf(st)er, 

 

In samenwerking met uw pro Hans von Burg organiseren wij in november 2019 de 

onderstaande reis naar het 4-sterren All Inclusive hotel Aldiana Alcaidesa te Costa del Sol 

 

 
 

Het programma is als volgt samengesteld: 

 Vertrek van Rotterdam naar Faro per Transavia op 31 oktober. U heeft recht op 20 

kilo bagage en max. 15 kilo voor uw golfbag. Vertrek Rotterdam 07:00 uur, aankomst 

Malaga 10:00 uur. 

 Transfer van de luchthaven naar het Aldiana Alcaidesa Hotel 

 7 nachten verblijf in een tweepersoonskamer op basis van All Inclusive 

 Inclusief 5 greenfees per persoon op Aldiana Links & Aldiana Legend Course en 

lesprogramma door uw golfprofessional. 

 In het lesprogramma onder andere trainingen in swing, kortespel en baan 

management. 

 Om een beter inzicht in uw golfswing te krijgen wordt er gebruik gemaakt van video 

en balvlucht analyse. 

 Inclusief onbeperkt oefenballen en trolley en per lesdag minimaal 1 uur short game & 

1 uur driving range. 

 Transfer naar de luchthaven op 07 november voor uw vlucht naar Rotterdam. Vertrek 

Malaga 19:55 uur, aankomst Rotterdam 22:50 uur. 

Vluchttijden onder voorbehoud 

 

Reissom per persoon exclusief vlucht: € 1.329,-- 

Toeslag éénpersoonskamer per persoon € 160,-- 

 

 

 

De vluchten worden gereserveerd per Transavia. Voor deze vluchten bestaat geen vast 

tarief. Het tarief voor deze vluchten wordt namelijk hoger naarmate er meer geboekt is. 

Vandaar dat de basisreissom zonder vlucht is berekend en er dus een toeslag geldt voor 

de vlucht. Deze toeslag zal ongeveer tussen de € 260,-- en € 325,-- bedragen (inclusief 



luchthavenbelasting & bagage). Mocht de vlucht onverhoopt meer kosten dan zullen wij 

contact met u opnemen alvorens de vlucht te reserveren. 

 

Niet inbegrepen: Verzekeringen, cartfees (o.a. verplichtte buggy, caddy of trolley, 

calamiteitenfonds (€ 2,50 per factuur) en administratiekosten (€ 5,-- per persoon).  

 

 
 

Voor nadere informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 

Hans von Burg (06-53 39 98 92) of www.vonburggolf.nl 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Hans von Burg en Cretas Golf Reizen  

 


