
 

Golftur til Spanien 2020 

4.-8. oktober 

 

Planlægningen af golfturen til Spanien er nu endelig klar og tilmeldingen er åben på golfbox. 

Turen er i år tilrettelagt af Mette Aaby og Kirsten Fuglsang, som har valgt at fortsætte de gode 

traditioner som Anette og Christian Jørgensen startede og utrætteligt har stået for gennem en 

lang årrække.  

Derfor bor vi som sædvanlig på det dejlige Hotel Aigua Blava - www.hotelaiguablava.com - hvor 

personalet glæder sig til at se os igen. 

Der spilles Stableford turnering over 2 dage med daglige præmier samt præmie for samlet 

resultat. 

Der arrangeres vanen tro yderligere en selvstændig turnering på Gualta Par 3 Pitch & Putt banen 

over 18 huller med præmier. 

Vi har i år valgt at spille på Empordà Golf’s Forest og Links baner samt Gualta Pitch & Putt banen - 

baner vi har spillet på tidligere Spaniens-ture, og som alle ligger indenfor 20 minutter fra hotellet. 

Empordà Golf  

Banen ligger i hjertet af Costa Brava og har to dejlige men vidt forskellige 18-hullers baner: 

Empordà Forest og Empordà Links. 

Empordà Golf er blevet valgt som en af de 10 bedste baner i Spanien og er anerkendt af den 

prestigefyldte "Peugeot-guide" som en af verdens 1.000 bedste golfbaner. Det amerikanske 

magasin, “Golf World”, betragter Empordà Golf som en af de bedste baner i Spanien. 

Gualta Par 3 Pitch & Putt 

Dejlig – men absolut ikke let - par 3 bane med 18 huller. 

Richard Jackson er Protræner på banen og vil stå for turneringerne på denne bane. 

Tilmelding 

Planlægningen af årets Spanienstur er blevet stærkt forsinket grundet uvisheden omkring Covid-19 

situationen. Skulle det blive nødvendigt at aflyse turen pga. Covid-19, gør vi opmærksom på, at det 

ingen økonomiske konsekvenser har for de tilmeldte deltagere (ingen forudbetaling).  

Så vi håber på en stor tilslutning til denne traditionsrige og dejlige tur. 

Tilmelding hurtigst muligt og senest 13.9.20 på www.golfbox.dk 

http://www.hotelaiguablava.com/
http://www.golfbox.dk/


 

Program 

 

Søndag den 4. oktober: 

For interesserede arrangeres der kl. 15 en lille hyggelig 9-hullers turnering på Gualta 

Par 3 Pitch & Putt med efterfølgende cava og tapas.   

Ankomst og indlogering på Hotel Aiqua Blava. 

Kl 19.30 Velkomst drink 

Kl 20.00 3 retters menu med 3 valgfri Forretter, Hovedretter og Desserter samt Vine fra 

Perelada distriktet 

 

Mandag den 5. oktober 

Kl 8.00 Morgen buffet 

Kl 10.06 Første tee off på Empordà Golf, Forest-banen (1. tællende Match) 

Vi går ud i 4 bolde med 9 minutters mellemrum. Beregn 20 minutters køretid fra 
hotellet 
 

Kl 19.30 Drinks og præmieuddeling 

Kl 20.00 3 retters menu og vine 

 

Tirsdag den 6. oktober 

Kl 8.00 Morgen Buffet 

Dagen er til fri udfoldelse, men vi har arrangeret følgende for interesserede: 

 Golftræning på Gualta Par 3 Pitch & Putt med Richard Jackson: 

Holdtræning i hold á max 6 personer. 

Kl 10.30 Træning 1. hold, 1 time 

Kl 11.30 Træning 2. hold, 1 time 

 Individuelle trænings sessions med Richard Jackson á 30 min. kan også arrangeres. 

Tilmelding til golftræning til Mette Aaby på e-mail mette@aaby.dk. 

 



 

Program - fortsat 

  

 

18-hullers Match på Gualta Par 3 Pitch & Putt banen  

Kl 12.30 Inden turneringen spiser vi en frokost sammen 

Kl 14.00 En sjov og udfordrende turnering over 18 Par 3 huller 

Matchen indgår ikke i den løbende turnering, men har egne præmier.  

Tilmelding til Match på Gualta Par 3 Pitch & Putt til Mette Aaby på e-mail 

mette@aaby.dk 

Kl 19.30 Drinks og præmie uddeling 

Kl 20.00 Chefkokkens middag med variationer af tapas og vine fra Perelada 

 

Onsdag den 7. oktober 

Kl 8.00 Morgen Buffet 

Kl 10.42 Første tee off på Empordà Golf, Links-banen (2. tællende Match) 

Vi går ud i 4 bolde med 9 minutters mellemrum. Beregn 20 minutters køretid fra 

hotellet 

Kl 19.30 Drinks og præmieuddeling for dagens Match 

Kl 20.00 Gallamiddag med præmieuddeling for det samlede resultat 

 

Torsdag den 8. oktober 

Kl 8.00 Morgenbuffet 

Afrejse og afregning med hotellet 

  



Priser, EUR 

Priserne - som afregnes med hotellet på afrejsedagen - omfatter: 

• 4 overnatninger  

• Morgenmad 

• Middage med vin og kaffe  

• Drinks før middag  

• 2 x Greenfee til Empordà 

• 2 x Goodie bag med vand, sandwich og frugt 

 

   4.-8. oktober   Ekstra nætter  

Afregnes direkte med hotel  Inkl. golf   Ikke golfer   pr. nat  

Pris pr. person i delt Dobbeltværelse                        692                         532                         130  

Pris pr. person i Enkeltværelse                        856                         696                         170  
 

VIGTIGT: Præmier 

I år har vi valgt, at præmierne sponseres af deltagerne :o)  

Det betyder, at alle som deltager i Stableford turneringerne skal medbringe én indpakket 

præmie til en værdi af 20 EUR - altså én præmie pr. deltager. 

Alle præmier samles i en samlet præmiepulje, hvorfra årets præmier uddeles. 

 

Ekstra omkostninger som afregnes kontant, EUR: 

Venligst medbring lige penge  Pr. person   Betales til    

Drikkepenge personale m.v.                          20   Kirsten Fuglsang ved ankomst  

9-huller Match på Gualta den 4.10. inkl. cava 
og tapas                          20   Gualta Proshop    

18-huller Match på Gualta den 6.10. inkl. 
frokost                          31   Gualta Proshop    

Holdtræning, Gualta, 6.10.                          15   Richard Jackson    

Privat træning, Gualta, 30 minutter                          25   Richard Jackson    

 

Leje af Buggy, EUR: 
 

Leje af Buggy på Empordà, pr. runde                          48   Empordà Proshop 

 

Særlige ønsker og kontaktpersoner 
 

Særlige ønsker med hensyn til værelser, mad, hunde, buggies m.v. bedes rettet til  

Mette Aaby:   +33 (0)6 23 21 48 31 mette@aaby.dk 

Kirsten Fuglsang:  +45 40 16 26 02 kirsten.fuglsang@live.dk 


