
 
 

 

  

 

Hotellet består i alt af 25 suiter, der alle har balkoner med bjerg- og/eller havudsigt.  

Golfbanen er oprindeligt fra 2003 og blev i 2014 opgraderet. Den attraktive og udfordrende bane er 

designet af golfarkitekten Bob Hunt og afspejler det omkringliggende landskab. 

Du vil undervejs kunne nyde en udsigt over Lasithi-bjergene. The Crete Golf Club er den første 18-hullers 

golfbane af international standard på Kreta..  

The Crete Golf Club har en strategisk og charmerende beliggenhed – tæt på hovedbyen Heraklion og 

badebyen Chersonisos. Det er således muligt at kombinere din passion for golf med en afslappende 

badeferie eller din historiske interesse. Besøg en af de lækre sandstrande ud til det krystalklare vand, 

udforsk også huler, imponerende kløfter og bjerge. Derudover bør du opleve Kretas rige kulturarv – se 

blandt andet ruinerne af Knossos, det berømte minoiske palads fra 2.800-1.100 f.Kr. Heraklions 

internationale lufthavn ligger ca. 15 minutter væk. 

 

Klas Olsson tilbyder undervejs undervisning  i spillets facetter. 

 Direkte fly fra København – Heraklion med skatter, 1 stk. bagage og 1 x golfbag, samt håndbagage 

 7 nætters junior suite dobbeltværelse med morgenmad   

 5 runder golf på Crete Golf Club 

 3 middage på hotellet u. drikkevarer (MEGET lækker mad) 

 Privat transfer fra lufthavn – hotel T/R 

 Rangebolde og undervisning v. Klas Olsson 

 Adm. Gebyr og bidrag til rejsegaranti fond 

Ovennævnte pris er gældende ved min. 12 deltagere. Tillæg for eget værelse kr. 3.500,-. Kontakt venligst 

Profil Rejser Golf for pris på sygdomsafbestillingsforsikring, rejseforsikring eller andre ønsker. 

Da der kun er 25 værelser på hotellet opfordrer vi til hurtig tilmelding, hvis du er interesseret. Vi holder 10 

suite dobbeltværelser, som jo næsten er halvdelen af hotellet, så jeg har lovet kvik tilbagemelding.  

Sidste frist for tilmelding er den 15/5. For tilmelding kontakt venligst Klas Olsson i klubben eller på mail 

klasolsson@icloud.com 
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