
   

 

  

 
 

 

   

   

  

    

 

 

 

  

 

 

Dit hotel heeft een traditionele Andalusische inrichting met een opvallende kleurrijke gevel en kamers met balkons.  

Hotel Isla Canela Golf ligt op 2 km van het strand en op 5 minuten rijden van Isla Canela. Het hotel ligt op een prachtige locatie in 

Ayamonte, dicht bij de rivier de Guadiana, die de grens vormt tussen Spanje en Portugal. 

Kamers en faciliteiten 

Alle kamers hebben een mooie, moderne inrichting met een kleurrijke badkamer. De kamers zijn voorzien van gratis WiFi, 

airconditioning, een minibar en een satelliet-tv. Het hotel heeft een restaurant waar ze mediterrane en internationale gerechten 

serveren van goede kwaliteit. Er is ook een café waar een continentaal ontbijt wordt geserveerd en een tapas bar met een terras. 

Golf 

Een parkland course die niet onderschat moet worden. Een fantastische 18 hole baan op de stranden van Ayamonte, Huelva.  

Isla Canela Golf, gelegen aan het strand in een mooie omgeving, wordt gezien als een van de mooiste/beste banen van Spanje.  

De baan heeft glooiingen, gevormd door de duinen. De zoutwatermeren rondom sommige holes zijn spectaculair. 

 

Golf arrangement Hotel Isla Canela Golf: 

• Transavia retour vlucht incl. 10 kg handbagage en 15 kg ruimbagage* 

• Elitetour airport transfers 

• 6 nachten 2-persoonskamer incl. half pension (excl. drankjes) 

• 4 greenfees op Isla Canela Golf 

• 4 dagen les van uw PGA professional Vasco Tilon van 10:00 – 11:30 uur incl. driving range, trolley en oefenballen 
 

Prijs per persoon € 1069,- / Toeslag 1-persoonsgebruik van de kamer € 180,- 
excl.:  

- € 25,- administratiekosten factuur 

- Electrische trolley € 12,- per dag 

- Buggy € 36,- per dag. Kan gedeeld worden met 2 personen. 
 
*Let op! De vlucht zit voor € 250,- in het pakket incl. € 10,- ticket fee per persoon. Op moment van boeken kan dit lager of hoger 

uitvallen. Heen op 16 maart 2020 Amsterdam – Faro met HV5355 06:20 – 08:25 en terug op 22 maart 2020 met HV5358 19:45 – 23:55.   
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Golf & clinic reis met PGA professional Vasco Tilon 

Hotel Isla Canela Golf 

16 – 22 maart 2020 


