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Följ med på golfskola med Golf Joy 

Academy till mytomspunna 

Marrakech i Marocko!  

Häng med Halmstadstrion Uffe Pettersson 
Holms GK, Anders Israelsson Haverdals GK och 
Henrik Staff Halmstads GK på en träning och 
spelvecka. Vi tränar alla kategorier av spelare 
allt från ny-börjare till proffs. Veckan består av 
10 timmars träning uppdelat på 4 förmiddagar 
(8 personer per grupp) samt spel i 5 dagar.  Vår 
golfskola kommer att fokusera på alla aspekter 
av ditt golfspel, en perfekt uppstart för den 
stundande golfsäsongen. 

Vi tar hand om träningen och är naturligtvis 
med som reseledare och tar hand om allt från 
luncher, tävlingar, transporter och aftergolf 
med mera. 

Vid kanten av Saharas öken skapade naturen 
en av Afrikas största som fick namnet 
Palmeraie. Hit kom ökenkaravanerna och 
övernattade och gav kamelerna vatten. Vid den 
andra sidan av den breda floden bildades 
Marockos mest mytomspunna stad Marrakech. 

Den 5 stjärniga Golf Resorten är belägen några minuter till centrala 

Marrakech och 20 minuter från flygplatsen. Resorten ligger vackert 

inbäddad av grönskande natur och omges av den fina golfbanan som blivit 

belönad som Afrikas bästa golfbana, och vunnit World Travel Awards i 5 år i 

rad (2006-2010).  Golf Palace Hotel som karaktäriseras av en traditionell 

Marrokansk stil. Här finns 325 rymliga, lyxiga rum och sviterna. Resorten 

har ett stort utbud av restauranger och gott om aktiviteter och rekreation 

vid sida av golfen.  

 

 

 

 

 

Palmeraie Palace 
31 mars – 7 april 

 7 - 14 april   

Golfskolan inkluderar 
7 övernattningar i dubbelrum 

All Inclusive 

5 x 18 hål på Palmeraie  

hyrvagn   

4 dagars träning med fria 

rangebollar 

Transfer, tur & retur, 

flygplats/hotell 

Flyg inkl golfbag och väska, 

skatter och avgifter 
 

Pris 16 850 kr I dubbelrum 

Pris 19 450 kr I enkelrum 
 

Varmt välkommen att kontakta 

Golf Joy om du har några frågor 

eller önskar göra en bokning! 
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