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LA QUINTA - I HJÄRTAT AV COSTA DEL SOL 
Vårt nya resmål Westin La Quinta på Costa del Sol ligger i ”Valley of Golf” som ligger i själva hjärtat av 
solkusten. Här ligger de äldsta och kändaste av kustens banor tätt och hela området andas golf.  
 
Hotell  
Femstjärniga Westin La Quinta Golf & Spa har 172 rymliga rum och sviter, alla med stor balkong, satellit-TV på plattskärm, 
minibar, safe och fri WIFI. Stora kvalitetssängar och komplett ”kuddmeny” bidar till den lyxiga inramningen. Den stora 
trädgården med en 350 kvadratmeters pool och grönskande omgivningar bidrar till hotellets andalusiska prägel. Flera 
restaurangmöjligheter där utbudet varierar beroende på årstid. En gångbro leder från hotellets byggnader rakt in till klubbhuset. 
I anslutning till klubbhuset ligger också den exklusiva SPA-anläggningen med spacircuit, bastur och fullt utbud av behandlingar. 
Här finns också ett fullutrustat gym öppet 24 timmar om dygnet. Hotellet har shuttleservice på fasta tider under dag och kväll 
till både Marbella och Puerto Banus. Trots sin storlek har Westin La Quinta en intim och golfig atmosfär. 
 
Golf  
La Quinta är en naturskön bana som smälter in i det kuperade landskapet på ett mycket behagligt vis. Manuel Pinero har designat 
tre niohålsslingor som skiljer sig något i karaktär och därför ger en varierande upplevelse för varje runda. ”San Pedro” är den 
öppnaste och ger utrymme för det långa spelet. ”Ronda” är den mest tekniska och ställer stora krav på precision. Den tredje 
slingan ”Guadaiza” är en mix av karaktärerna där alla delar av spelet får testas. Generellt premieras precision före längd med en 
hel del doglegs, vatten och out of bounds i spel, men det finns här och där utrymme för att släppa lös drivern också. La Quinta 
ligger i den övre delen av dalen och man har från stora delar av banan storslagen utsikt över området och medelhavskusten. Här 
har spelats ett flertal tävlingar på europatouren.  
 
Österåkers Ladies, Weekendresa till La Quinta 31/3 – 3/4 2022 
 

Date Flight No Depart From Arrive At 

Thu, 31 Mar SK1803 6:15 Stockholm Arlanda Airport (ARN) 10:40 Malaga Airport (AGP) 

Sun, 3 Apr SK1584 20:30 Malaga Airport (AGP) 0:45 (on the 4 Apr) Stockholm Arlanda Airport (ARN) 

 
 
• Flyg enligt ovan  
• Golfbag på flyget 
• Transfer flygplats-hotell t/r 
• 3 nätter, del i dubbelrum på Westin La Quinta 
• Frukostpension 
• 3x 18 håls greenfee på La Quinta 
• 1x18 håls greenfee på Rio Real 
• Transfer Rio Real t/r 

 
Starttider: 
31 mars: La Quinta, första start 13:30 
1 april: La Quinta, första start 10:00 
2 april: Rio Real, första start 11:00 
3 april La Quinta, Första start 09:00 
 
Pris: 10 495 kr/person 
 
Enkelrumstillägg: 2 000  

  

http://www.outofbounds.se/source.php?id=1568395
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http://www.outofbounds.se/source.php?id=1568385
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Avdrag för paket med 3 rundor (2x La Quinta och 1x Rio Real):  -500 kr 
 
*Detta är en offert. Priset är baserat på våra avtalspriser samt dagsaktuell tillgänglighet på flyg och hotell. Inget är bokat och 
platstillgång är löpande. Skulle det inte finnas plats i offererade klasser kan priset förändras. Återkom inom kort så vi kan gå 
vidare om detta är intressant. 
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna resevillkor för paketresor gäller tillsammans med Out Of Bounds 
särskilda villkor. Information om dessa finns på www.outofbounds.se. 

 
Extra trygghet på resan!  
Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som erbjuder marknadens tryggaste reseförsäkringar.  
Enkelt förklarat så kan man försäkra tiden innan avresa med ett s.k. Avbeställningsskydd, och tiden man är på resande fot med 
en s.k. Reseförsäkring. Goudas reseförsäkringar täcker nu även in Covid-19 och kan till och med bokas även om UD skulle 
avråda! Läs mer nedan och klicka på länkarna för att räkna ut pris för din resa.  
 
Goudas avbeställningsförsäkring  
Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avboka din resa pga. att: Du eller andra i resesällskapet drabbas 
av sjukdom eller olycksfall - Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall - Försäkringen ersätter om du 
skulle insjukna i covid-19 innan avresa - Brand eller inbrott i din privata bostad - Oväntad uppsägning på din 
tillsvidareanställning – Skilsmässa - Resans syfte (att spela golf) går förlorat (exempelvis kan en skadad handled sätta stopp för 
semesterplanerna). Avbeställningsförsäkringen kostar 6 % av resan totala pris och måste tecknas och betalas samtidigt med 
delbetalningen. Klicka här för att läsa mer>>>  
 
Reseförsäkring  
Reseförsäkringen från Gouda kan antingen köpas som ett komplement till grundskyddet i er hemförsäkring och ersätter 1) alla 
självrisker 2) alla utlägg för t ex läkarvård från första kronan, 2) förlorade semesterdagar vid sjukdom, 3) kostnaden för golfen 
vid en skada som gör att ni inte kan spela golf, 4) hyra av golfklubbor om bagen försenas, 5) alla tilläggsförsäkringar 
hyrbilsbolagen försöker sälja när ni hämtar ut bilen.  
Reseförsäkringen kan också köpas som Heltäckande Reseförsäkring med semestergaranti. Denna väljer man om man saknar 
hemförsäkring eller om man vill ha full täckning med pandemi/epidemi-skydd som till och med gäller även om UD skulle 
avråda.  
Reseförsäkringen kan tecknas ända fram till avresa. Klicka här för att läsa mer>>> 
 
Bästa hälsningar Martin Dahlström - Out Of Bounds Golfresor 
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